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ÚVOD 

Vysoká škola obchodní a hotelové pořádá již osmý ročník mezinárodní vědecké konference, 

tentokrát na téma „Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století“. 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, 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, což kromě řešených výzkumných grantů dokládá i snaha 

neustále rozvíjet a inovovat své studijní programy. Tyto kroky jsou podporovány projekty 

financovanými ze strukturálních fondů Evropské unie. Jako relativně mladá vysoká škola 

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

 

V souladu s tématem konference a workshopu je vymezeno šest tematických sekcí: 

1. Faktory konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví 

2. Informace a informační technologie v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví 

3. Kvalita produktu a služeb v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví 

4. Aktuální trendy v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví 

5. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

6. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 

V rámci zabezpečení kvalitní odborné náplně konference byli kontaktováni fundovaní 

odborníci garantující svou odbornou profilací  vysokou úroveň přednášek v hlavním 

programu konference. Za organizátory konference děkujeme všem účastníkům a doufáme,  

že i v tomto roce přinese konference spoustu zajímavých informací a obohatí tak nejenom 

výuku ale bude přínosem i pro praktickou činnost účastníků konference.  

 

 

 

 

 

 

 

Brno 9. dubna 2015                  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.  

            prorektor pro výzkumnou činnost a rozvoj 
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VLIV DESIGNU SKLENICE NA VNÍMÁNÍ KVALITY VÍNA  

 

IMPACT OF WINE GLASS DESIGN ON THE PERCEPTION OF THE 

QUALITY OF WINE 
 

PAVLA BUREŠOVÁ1, MARTIN HEŘMÁNEK2, ZBYNĚK VINŠ3 

 

Abstrakt 

Příspěvek představuje výsledky šetření s cílem verifikovat výzkumnou otázku, zda mohou 

nádoby určené ke konzumaci vína ovlivnit senzorické vlastnosti vína – vzhled, aroma a chuť, 

které jsou považovány za atributy určující kvalitu vína. Metodou senzorické analýzy bylo 

ověřováno u šedesáti osob, do jaké míry ovlivňuje materiál a tvar nádoby finální kvalitu vína 

při jeho konzumaci.  

Klíčová slova 

Aroma, design, chuť, víno, vzhled. 

 

Abstract   

This paper presents the results of the investigation to verify the research question, if vessels 

for drinking wine can affect the sensory characteristics of wine - appearance, aroma and 

taste, which are considered to be attributes determining the quality of wine. With this aim, the 

method of sensory analysis was used and was tested on 60 respondents to test to what extent 

the material and shape of the container affects the final quality of the wine when drinking. 

Key words 

Appearance, aroma, design, taste, wine. 

                                                 
1 Ing. Pavla Burešová, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze, Svídnická 506,  e-mail: buresova@vsh.cz 
2 Ing. Martin Heřmánek, e-mail: hermanek.martin89@gmail.com 
3 Ing. Zbyněk Vinš, Vysoká škola hotelová v Praze, Svídnická 506, e-mail: vins@vsh.cz 
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Úvod 

První nádoby, které sloužily k pití vína, byly zhotoveny ze dřeva, z tykve, z hlíny, z kůže, 

rohů zvířat a teprve později se využívala keramika, kovy a sklo (Hauft, 1998, s. 71). Vinaři 

jižních svahů Kavkazu jako první prosazovali metodu fermentace za nižších teplot a proto 

uchovávali víno v nádobách zakopaných do země, kde pouze uzávěr v podobě dubové zátky 

vyčníval na povrch. Ze stejného materiálu (pálené hlíny) vyráběli nádoby určené ke 

konzumaci vína (Johnson 2008, s. 13). Také v období středověku se používaly ke konzumaci 

vína převážně hliněné nádoby. V jedenáctém století s rozvojem řemeslné výroby se využívala 

keramika jako hlavní surovina pro výrobu kuchyňského i stolního nádobí včetně pohárů na 

víno (Holub, 2011, s. 161). Ve čtrnáctém století se začaly uplatňovat poháry z materiálů – 

zlata, stříbra a cínu. Pro slavnostní příležitosti se však používaly i poháry ze skla. Sklo bylo 

využíváno již v Mezopotámii před pěti tisíci lety, ale pouze v podobě ozdobných předmětů a 

korálků. Sklenice, převážně barevné a různě zdobené se začaly využívat ve starověkém Římě. 

U nás se rozvinul sklářský průmysl na počátku čtrnáctého století a s ním se vyvíjí i design 

vinné sklenice. Současný rozvoj dokonalých technologií pronikl do sklářství i vinařství. 

Vinařům umožňují nové technologie vyrobit moderní i tradiční styly vín, které vyžadují 

odpovídající design sklenic na víno.  

Cílem studie je ověření předpokladu, zda nádoba určená pro konzumaci vína může ovlivnit 

senzorické vlastnosti vína – zejména vzhled, intenzitu aromatické složky a také chuť.  

1 Analýza současného stavu   

V současnosti je využíváno mnoho druhů sklenic, které jsou určeny pro konkrétní styl či 

odrůdu vína s ohledem na pěstování révy vinné, vinifikaci (lisování, odstopkování a drcení 

hroznů, macerace, fermentace, zrání, školení). Stylu vína odpovídá materiál, tloušťka, tvar a 

objem kalichu, zakončení okraje a délka nožky sklenice. Všechny parametry pak dohromady 

odráží image posledního obalu vína před jeho spotřebou. V padesátých letech minulého století 

(kdy se využívaly těžké a robustní sklenice) představil Klaus Riedel nový design vinných 

sklenic nazvaných Bruxelles (za dokonalý design byl v roce 1959 oceněn statní Německou i 

Rakouskou cenou a zároveň obdržel garanci autorských práv na vzhled a design sklenic až do 

roku 2044). Sklenice Riedel byly překvapivě jednoduché, lehké, funkční s dokonalou 

elegancí. V roce 1973 v umbrijském Orvietu Riedel poprvé prezentoval svou ucelenou řadu 

vinných sklenic při příležitosti založení italské sommelierské asociace „AIS“. Unifikovaná 

řada sklenic nabízí sklenice pro každý styl vína s ohledem na odrůdu, původ hroznů, způsob 

vinifikace od lisování až po skladování vína. To se odráží v designu – siluetě, objemu kalichu 

a způsobu vypařování vína, okraji kalichu a délce nožky (Esser, 2005, s. 156-157). 

V současné době existují sklenice odpovídající stylům vína z mnoha světových odrůd révy 

vinné.  

Jaké vlastnosti má mít sklenice na víno? Autoři (Burešová, Johnson, Joseph, Priewe, 

Robinson, Rumrich) se shodují v základních názorech na parametry sklenice pro současné 

styly vín. Bílým vínům vyhovuje sklenice tvaru tulipánu, který se liší svým objemem 

v závislosti na stylu vína. Moderní, jednoduché lehké bílé víno vyžaduje štíhlejší tvar 

sklenice, která umožní vnímat primární aroma v nose a chuť na patře. Středně plná bílá vína 

s ovocným aroma zralého žlutého ovoce si lze vychutnat ve sklenicích střední velikosti, z níž 

vyzrálé ovocné aromatické tóny stoupají k horní části sklenky. Mohutnější bílé víno zrající 

v sudu vyžaduje prostornější kalich, v němž je možno rozvinout sekundární aroma. Růžová 

vína se konzumují v jejich mladosti a vyhovuje jim štíhlejší sklenice ve tvaru tulipánu. 
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Sklenice na červená vína (předpokládáme vyzrálá) vyžadují prostornější kalich – více 

vzduchu pro rozvinutí aroma, ale i chuti. Sklenice se zaobleným a prostorným tvarem kalichu 

shromažďuje a udržuje aromatické složky vína. Sklenice s kalichem většího objemu umožní 

vínu lehké okysličení s cílem podpořit charakter zralého buketu (který se dlouho utvářel 

v sudu a poté v lahvi) a také komplexnosti v chuti. Méně zaoblené sklenice odpovídají 

charakteru mladých vín s méně intenzivním, ale živým aroma. Obecně platí pravidlo čím 

vzácnější a ušlechtilejší víno, tím objemnější bude sklenice. Sklenice pro konzumaci 

šumivých vín mají úzký tvar flétny, který umožní koncentrovat na dlouhých stěnách sklenice 

aroma, a zpomaluje proces úniku oxidu uhličitého. Z uvedených důvodů se nedoporučuje 

používání sklenic ve tvaru misek. Dolihovaná a likérová vína by se měla podávat v menších 

sklenicích, ve kterých by vyniklo delikátní aroma před alkoholem.  

2 Experiment 

Cílem experimentu bylo ověření hypotézy: Lze předpokládat, že materiál a tvar nádoby, ve 

které je podáváno víno, ovlivňuje umocnění požitku při jeho konzumaci. Senzorická 

hodnocení vybraných vzorků vín byla zkoumána metodou smyslové analýzy pod vedením 

zkušeného certifikovaného hodnotitele. Analýza byla vymezená do čtyř fází smyslového 

hodnocení – vzhledu, aroma, chuti a vyjádření popisu vjemů ve škále 1 – 5. Vzorek byl 

sestaven ze tří dvacetičlenných skupin hodnotitelů stejné věkové kategorie (22 – 25 let). Dvě 

skupiny tvořili poučení hodnotitelé (studenti enogastronomie) a jednu skupinu tvořili 

nezkušení milovníci vína (studenti jiných oborů). Hodnocení proběhlo vždy ve stejný čas 

(který je považován za ideální) mezi 10:00 – 13:00, v období března – května 2014. Výsledná 

hodnocení byla zaznamenávána každým hodnotitelem do formuláře a dále sumarizována a 

vyjádřena numericky do tabulek a grafů. Výsledky zobrazují vlastnosti sklenice, které 

podtrhují kvalitu vína. Předmětem primárního zkoumání bylo hledat odpovědi na otázku, zda 

nádoba ovlivňuje vzhled – čirost vína, barevný odstín, zkreslování barvy vína, potlačování 

jasu vína. U zkoumání aromatických látek ve víně bylo šetření zaměřeno na otázku – zda a 

do jaké míry ovlivňuje materiál nádoby vůni vína při konzumaci? Jak je obtížná detekce 

intenzity aroma či buketu? Účelem šetření bylo přesně identifikovat aromatické složky 

u každého z hodnotitelů. Třetí otázka byla zaměřena na degustaci v ústech (chuť a hmat). 

V chuti jsme zkoumali – intenzitu, slanost, hořkost, sladkost, kyselost, harmoničnost. 

Hmatové složky zahrnují např. přítomnost taninů, perlivost a přítomnost minerálních látek. 

Pro zjištění objektivních senzorických výsledků byly vybrány nápojové nádoby z různých 

materiálů a tvarů: mezinárodně standardizovaná degustační sklenice OIV, keramický šálek, 

sklenice určená pro odrůdu Ryzlink rýnský, nápojový skleněný tumbler určen pro 

nealkoholické nápoje, sklenice určená pro vína typu Champagne, plastová sklenice na 

zahradní párty (na červená vína), sklenice určená pro odrůdu Chardonnay, plastový nápojový 

kelímek o obsahu 200 ml, sklenice určená pro odrůdu Pinot Noir (Rulandské modré), otevřená 

sklenice na bílé víno, standardní sklenice flétna určená pro šumivá vína, sklenice (Bordeaux) 

určená pro odrůdu Merlot.  

Obrázek 1 znázorňuje příklad rozvoje aroma u tří vzorků vína ve sklenici, která je určená pro 

odrůdu Pinot Noir z Burgundska (Rulandské modré). Vyhodnocené degustační archy 

v uvedené sklenici vykazují rozvíjení ovocného aroma. U bílého vína (Veltlínské zelené, 

výběr z hroznů, Valtice, 2012) je dominantní citrusová a květinová vůně, ale také se 

projevoval negativní aspekt – alkohol, travnaté tóny a plíseň. Ovocné, kořenité a dřevité vůně 

daly vyniknout cuvée Temranilla a Cabernetu sauvignon, Reserva (2007) a ve značné míře se 

projevila také u vína z odrůdy Frankovky, jakostní, 2012 z Velkých Pavlovic. Podobně byly 

znázorněny výsledky aromatického spektra ve všech dvanácti nádobách.   
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Následně byly sumarizovány, zaznamenány a vyhodnoceny všechny získané výsledky dle 

vyplněných hodnoticích tabulek, do kterých byly průběžně zapsány jednotlivé výsledky 

empirického šetření všech 60 účastníků experimentu.  

Olfaktorické údaje určující aroma byly vyjádřeny a zaznamenány do tabulky ve škále 0 – 5 

(intenzita 0 – žádné aroma, intenzita 5 – jasná identifikace aroma) poté byly 

kvantifikovány pomocí koeficientu přehodnoceny na souhrnné výsledky a graficky 

znázorněny viz obrázek 3. 

 

 

 

Obrázek 1: Příklad znázornění výsledků senzorické analýzy u vnímání aroma podávaného ve sklenici na 

Rulandské modré (Pinot Noir) 

Pro identifikaci aroma se jako nejméně vhodné nádoby podle materiálu prokázaly keramické, 

plastové a také sklenice ve tvaru tumleru, které téměř zastřely identické aroma. Uvedené 

nádoby byly vnímány negativně také okem, viz obrázek 2 – kromě aroma byly silně 

ovlivněny také aspekty vzhledu. Za povšimnutí stojí výsledky u šumivých vín. Nápoj nalitý 

do dokonale tvarované sklenice působí pozitivně na emoce konzumenta. 
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 Obrázek 2: Grafické znázornění senzorických výsledků vzhledu vína 

Na obrázku 4 můžeme sledovat změny ve vnímání chuťových aspektů při posuzování vína                   

v závislosti na materiálu a tvaru nádoby. Za nejvhodnější nádobu ve všech senzorických 

výsledcích (vzhled, aroma a také chuť) je považována standardizovaná sklenice OIV 

(degustační) vyvinutá Vinařským institutem pro víno v Paříži. Za negativně působící nádoby 

na chuť vína lze označit plastové a keramické. Také sklenice typu tumbler, která se používá 

ke konzumaci nealkoholických nápojů, neumožnila vínu plně rozvinout všechny chuťové 

aspekty. Za povšimnutí stojí výsledky označující nevhodné sklenice pro kategorii šumivého 

vína, kterými jsou téměř všechny kromě degustační OIV, dlouhé úzké flétny a za nejlépe 

vyhovující je považována sklenice designu champagne. Za nejméně vhodné jsou zde 

označeny nádoby z keramiky, plastu a také sklenice na bílá vína a Merlot. 
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Obrázek 3: Grafické znázornění senzorických výsledků aroma u vína  
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Obrázek 4: Grafické znázornění vjemu chuti vína v závislosti na sklenici 

3 Diskuse nad výsledky  

Výsledky šetření prokázaly, že nejlépe vnímaným materiálem, ve kterém vyniknou pozitivní 

vlastnosti současných stylů vín (umocňující jejich kvalitu) je sklo. Sklenice na víno by měla 

být čirá a tenkostěnná s jemně zabroušeným okrajem, s dlouhou nožkou a optimálně 

prostorným kalichem, který se zužuje směrem k pitné zóně. Čiré sklo umožňuje 

senzorický vizuálně zhodnotit víno – při neprůhlednosti skla se jen těžko zjistí, jaký má víno 

vzhled (čistota, čirost, jiskra, viskozita a barva). Tenký okraj je nutný z důvodu vnímání 

teploty vína prostřednictvím doteku rtů (Marshall, 2012). Zakulacený okraj působí na 

zaoblení hladiny při naklonění vína k ústům. Víno se dostává nerovnoměrně, obloukem do úst 

na jazyk a patro. Uvedené skutečnosti potvrzují hodnocení zdůrazňující negativní 

vlastnosti u keramických nádob, u plastových nádob a také tlustostěnných sklenic a 

nevhodných zakulacených okrajů při použití rovné sklenice tumbler.  

Jaký design by měla mít současná sklenice na víno? Kvalitní vinná sklenice by měla mít 

dlouhou nožku, aby nedocházelo k ohřívání vína rukou, a zároveň umožní bezpečně donést 

sklenici k ústům. Kalich sklenice by měl být dostatečně hluboký, široký a objemný 

(trojnásobný v poměru k množství vína), ale k okraji by měla být užší. Uvedený tvar (zužující 

se kalich směrem k pitné zóně) dovoluje zakroužit sklenicí, umožní vínu uvolnit paletu 

aromatických látek, které se snáze dostanou do nosu. Analýza prokázala, jak je důležité zvolit 

správnou sklenici. Na obrázku 3 jsou nejvíce zřetelné změny aroma v závislosti na nádobě 

např. u šumivého vína, ale také u ostatních.   

Kvalitu nápoje ovlivňuje tloušťka skla a také zakončení pitné zóny. Tvar a velikost 

sklenice je velmi důležitý aspekt pro zvýraznění charakteru vína. Sklenice na víno má 

osobitou siluetu a má několik funkčních zón. Dělí se na kalich, který má pitnou zónu, 

určitý tvar a výšku, dole je ukončen funkčním oddělení, které přechází do zóny pro 

uchopení – nožky. Obraz jedinečného charakteru nápoje dosáhneme, pokud vzácné víno 

podáváme v čiré tenkostěnné sklenici, většího objemu na vysoké nožce a nalijeme ho 

v přiměřeném množství. Použijeme-li sklenice určené konkrétnímu stylu vína, pak se v plné 

míře projeví autentické vlastnosti, vedoucí k maximálnímu požitku z vína.  
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Existují však také sklenice, které nesplňují požadavky podporující kvalitu vína a mohou vínu 

ubrat na výrazu. Sklenice nemá být barevná, broušená ani jinak zdobená, kalich by neměl být 

ani příliš velký ani příliš malý. Současným stylům vín rovněž neprospívá keramika či 

plast. Výsledky experimentu umožňují zodpovězení výzkumné otázky – zda může ovlivnit 

design sklenice víno. Ano, materiál, tvar kalichu a velikost sklenice znázorňuje obraz 

jedinečného charakteru vína, upevňuje a podporuje vizuální, čichové i chuťové 

vlastnosti stylu vína. Sklenice je posledním obalem před konzumací a svým osobitým 

designem působí pozitivně také na emoce spotřebitelů.  

 

Závěr 

Nádoby na víno se vyvíjejí po tisíciletí spolu s novými technologiemi, styly vín a 

enogastronomickou kulturou. V současnosti můžeme ochutnat mnoho různých stylů vín, které 

se liší původem, révou vinnou – odrůdou, způsobem fermentace – vinifikací, zráním a dalšími 

aspekty. V oblibě jsou vína čistého a jasného vzhledu, s identifikovatelnou aromatickou 

strukturou a svěží ovocnou chutí. S ohledem na styly vín se vyvíjí také sklenice, které jsou 

vyráběny se zřetelem na posílení autentičnosti vín. Uskutečněný experiment potvrzuje, že 

materiál, z něhož je nádoba na konzumaci vína vyrobena, má vliv na vzhled, vůni i chuť 

vína. Nádoby ze skla, byly vnímány hodnotiteli za vhodnější než nádoby keramické či 

plastové. Sklenice je posledním obalem před konzumací vína a to je důvod, proč musí být 

přiměřeně krásná, osobitá a funkční. Tvar vinné sklenice se nejvíce projevuje na senzorickou 

vlastnost vnímanou čichovými senzory. Výsledky vykazují, že současné styly vín vyžadují 

prostorný kalich, který umožňuje rozvoj osobitého aroma a buketu ve víně. Za vhodný lze 

považovat kalich ve tvaru tulipánu, který umožní mladšímu vínu rozvinout své aroma a 

souběžně zamezuje razantnímu unikání aromatických látek. Byla verifikována hypotéza: Lze 

předpokládat, že materiál a tvar nádoby, ve které je podáváno víno, ovlivňuje umocnění 

požitku při jeho konzumaci. Metodou senzorických testů bylo prokázáno, že nejvhodnějším 

materiálem pro podporu kvality výrazu, vzhledu, aroma a chuti u vína je sklo. Kromě 

materiálu, je důležitým faktorem pro finální kvalitu vína tvar, silueta sklenice, velikost – 

výška, objem a tvar kalichu, délka zóny pro uchopení – nožka, pitná zóna – okraj zakončení 

sklenice a také kvalita a tloušťka skla.  
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PREVENCE KRIMINALITY, VÝZNAMNÝ FAKTOR CESTOVNÍHO 

RUCHU VE 21. STOLETÍ  

  
CRIME PREVENTION, IMPORTANT FACTOR OF TOURISM IN 

21.CENTURY 

 
PAVEL DOPITA1 

Abstrakt 

Problematika bezpečnosti se v dnešní době stává jednou z hlavních sil způsobujících změny 

v odvětví cestovního ruchu ve 21. století. Hlavním cílem je více se zaměřit na míru 

kriminality. Bezpečnost cestovního ruchu se týká obou částí, jak problematiky prevence 

kriminality, tak cestovního ruchu. Bezpečnost je zásadní pro zajištění kvality v oblasti 

cestovního ruchu více, než v jakékoli jiné hospodářské činnosti. Úspěch či neúspěch turistické 

destinace závisí na schopnosti zajistit bezpečné prostředí pro návštěvníky. Různé použití 

veřejného kamerového dohledu a jiné vizuální techniky veřejnými subjekty, by mělo zabránit a 

odradit od páchání trestné činnosti. Výsledky obecně naznačují, že městské kamerové 

dohledové systémy jsou úspěšné ve snižování a předcházení trestným činům v turistických 

místech. Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak lze použít tyto systémy pro cestovní ruch 

v České republice. 

Klíčová slova 

Prevence kriminality, bezpečnost v cestovním ruchu, městský kamerový dohledový systém, 

bezpečná trasa. 

 

Abstract 

The security issues nowadays become one of the main forces causing changes in tourism 

industry in 21. century. The main concern of this issues more focus on crime rates. The 

tourism security is an important part of both crime prevention and tourism. The security is 

vital to providing quality in tourism more, than any other economic activity. The success or 

failure of a tourism destination depends on being able to provide a safe environment for 

visitors. Various uses of public video surveillance and other visual technology by public 

entities to prevent and discourage crime. Available generally suggest CCTV video 

surveillance is successful in reducing and preventing crimes in tourist places. The aim of this 

article is to highlight how can use CCTV systems in tourism in Czech Republic. 

Key words 

Crime prevention, Tourism security, CCTV surveillance systems in town and city centre 

management, Crime prevention zone. 
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Úvod 

S rozvojem cestovního ruchu byla vždy úzce spojená i záležitost bezpečnosti, a to v obou 

rovinách, jak obecné bezpečnosti, která se týká veřejně dostupných míst, tak bezpečnosti 

vnitřní, týkající se uzavřených prostor hotelů a letovisek. I když jsou obě stejně důležité, tak 

zejména první části bezpečnosti cestovního ruchu, se v posledních dvaceti letech dostalo ještě 

větší pozornosti, a to v souvislosti s teroristickými útoky po celém světě, které ve snaze 

šokovat, míří právě na turisticky zajímavá místa. Bylo by ale mylné se domnívat, že se 

v tomto případě jedná pouze o problematiku nestabilních či rizikových zemí v Africe, nebo na 

Blízkém Východě, ale veřejností je citlivě vnímána i bezpečnost v evropských městech, 

zejména s ohledem na pouliční kriminalitu.  

Jedná se o pozornost dvojího typu, která je problematice věnovaná nejen v rámci cestovních 

průvodců, které vydávají cestovní kanceláře, jimiž dávají turistům různá doporučení, jak se 

vyhnout rizikovým situacím, ale je to v poslední době zejména pozornost médií, která ve 

snaze šokovat přinášejí často polopravdy až lži a některé případy se neúměrně zveličují. 

Jako příklad lze uvést televizní pořad Donala MacIntyra: Nejdrsnější města světa, a zejména 

díl, který se zaměřil na naše hlavní město Prahu2. Tu si vybral jako jediné město v Evropě. 

S ohledem na komerční úspěch pořadu se autor dopouští záměrných mystifikací a cílené 

manipulace a i když u nás tuto nadsázku chápeme a vyvolává spíše úsměv, s ohledem na 

vysokou celosvětovou sledovanost, další díly byly například o Kapském městě, Miami a 

jiných světových turistických centrech, nelze zpochybnit, že podobné pořady mohou mít 

podstatný vliv na vývoj cestovního ruchu v popisované oblasti.  

Další zajímavou ukázkou toho, jak je kriminalita a zejména prevence kriminality rozdílně 

vnímána místními občany a turisty, a jak ji vidí média, která hledají senzaci, je poměrně 

známý případ jihofrancouzského Nice v roce 20123. Když zde kriminalita dosáhla v centru 

takové úrovně, že hrozil odliv turistů, nechal starosta, pan Christian Estrosi, nainstalovat 

bezpečnostní kamery. Dle dostupných pramenů byl pokles kriminality okamžitý. Protože se 

ale na ní významným dílem podíleli Rómové z blízkého nelegálního tábora, rozpoutala média 

a neziskové organizace proti starostovi mediální štvanici. Poučením nicméně může být, že 

pan Christian Estrosi všechny útoky ustál a úroveň cestovního ruchu v oblasti se vrátila do 

zaběhnutých kolejí a místními občany je toto opatření vnímáno velmi kladně. 

Správně nasazené programy prevence kriminality tak v turisticky zajímavých místech, tedy 

hlavně její část týkající se situační prevence, jsou cestou, jak získat určitou konkurenční 

výhodu. V hlavní části příspěvku bude již pozornost věnována především propojení prevence 

kriminality v turistickém ruchu a zejména městského kamerového dohledového systému a 

jejich problematice chápání ze strany obyvatel, úspěšnosti, a možností dalšího rozvoje. 

                                                 
2 Odkaz: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/drsna-praha-britska-televize-dava-dokument-o-podsveti/r~i:article:62 

6294/ 
3 Odkaz: http://rivieratimes.com/index.php/provence-cote-dazur-article/items/getting-the-streets-of-nice-under-

surveillance.html 
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1 Prevence kriminality a cestovní ruch 

Programy v rámci prevence kriminality řadíme dle teorie do tří základních kategorií. Pro 

smysluplnou posloupnost při využití ve vazbě na cestovní ruch je následně uvedeno jiné 

pořadí, než se běžně uvádí v teorii prevence kriminality [Zapletal, 2008]. 

1.1 Sociální prevence 

V této oblasti prevence kriminality přímá vazba na cestovní ruch není, pokud se tedy 

neuvažuje o pořádání akcí pro skupiny dětí ze sociálně vyloučených lokalit, či z evidence 

odboru sociálních věcí, kdy nejčastějším dotačním titulem, jak jsou uváděny v Programech 

prevence kriminality různých měst, jsou jejich pobyty ve víkendových táborech nebo výlety. 

Sekundárně lze sice nalézt spojitost v poklesu obecné kriminality a investic do sociálních 

programů, ale dále se touto problematikou tento příspěvek nezabývá. 

1.2 Viktimologická prevence 

Viktimologická prevence je prevence kriminality z pohledu skutečné nebo možné oběti 

trestného činu a spočívá v informování této oběti, jak se má chovat, aby se minimalizovala 

rizika, která jí hrozí. Někdy se též proto také nazývá prevence informováním. Přitom často 

záleží na včasnosti a přesnosti poskytnuté informace. Donedávna se jednalo v podstatě 

o jediný významný průnik prevence kriminality a cestovního ruchu. V rámci cestovních 

průvodců a pokynů cestovních kanceláří bylo, a stále více je i v současnosti, doporučováno 

takové chování v místě pobytu, které minimalizuje rizika. Ať již se jedná o vyhýbání se 

problematickým místům, nebo prevence upravující chování, kdy je doporučený styl oblékání 

nebo vyjadřování. 

Extrémním případem viktimologické prevence je prohlášení Ministerstva zahraničí, které 

vydává doporučení k tomu, aby si občané rozmysleli turistickou nebo pracovní návštěvu do 

cílového státu z důvodu bezpečnostní krize, která v něm probíhá.  

1.3 Situační prevence 

Tato část prevence kriminality, u které lze jako jediné měřit hmatatelné výsledky, obecně 

popisuje taková technická a strážní opatření, která mají zabránit páchání přestupků a trestných 

činů, případně je eliminovat již v zárodku. Na situační prevenci je v dnešní době, kdy sociální 

prevence budí zdání neúspěchu, zaměřena stále větší pozornost a jsou na ni vypisovány 

nejrůznější dotace4. Dříve to byly v technické části především mechanické překážky, ploty, 

mříže, omezování temných zákoutí, kde se pachatel mohl skrývat, dnes se masivně rozšiřují 

kamerové dohledové systémy a další vizuální prostředky. Ve strážní činnosti se jedná o 

nepravidelné pochůzky strážníků Městské policie a Policie ČR v turistických lokalitách. Obě 

tyto části situační prevence, pokud se vhodně doplňují a jsou správně nastavena, mají 

v centrech měst a turisticky zajímavých místech, podstatný dopad na bezpečnost cestovního 

ruchu. V současné době se stále více prosazuje metoda zastrašení případného pachatele, která 

má své příznivce i odpůrce, aby si svůj čin rozmyslel, nebo se přesunul jinam.   

                                                 
4 Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx 
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2 Městský kamerový dohledový systém 

S rozvojem záznamové techniky bylo jen otázkou času, kdy se tato stane nedílnou součástí 

systému prevence kriminality našich měst. Významný vliv na rozšíření kamerových 

dohledových systémů mají i dotace poskytované v rámci Programu prevence kriminality, 

který vyhlašuje Ministerstvo vnitra5. Tyto systémy, tedy Městské kamerové dohledové 

systémy, dále MKDS, ve většině případů spravuje Městská, nebo Obecní policie, výjimečně 

orgány samosprávy tam, kde městská, nebo obecní policie není zřízena. Tomu odpovídá i 

schéma rozmístění kamer, kdy tyto jsou přednostně umísťovány na taková místa, kde se 

očekává zvýšené nebezpečí páchání přestupků, nebo trestných činů z pohledu běžného režimu 

města. Podle typu a rozsahu je můžeme dělit na zónu, koridor a nově se zavádí autorem 

příspěvku i termín bezpečná trasa. 

2.1 Bezpečná zóna 

Stále nejrozšířenějším způsobem využití MKDS je vytváření takzvaných bezpečných zón. 

Bezpečná zóna je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je účelově monitorován 

kamerovým dohledovým systémem, sestávajícím se z jedné či více kamer, jenž je významný 

z hlediska koncentrace obyvatelstva a předpokládá se zde zvýšená hrozba páchání přestupků 

či trestných činů. Obecně se jedná o centra měst, nádraží, kulturní a sportovní zařízení a 

podobně. 

2.2 Bezpečný koridor 

Další úrovní, ke které nyní některá města přistupují, je takzvaný bezpečný koridor. Bezpečný 

koridor, je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je celý, nebo jeho větší část, 

pod dozorem kamerového dohledového systému a spojuje dvě místa ve městě či obci takovým 

způsobem, jenž odpovídá nejkratší, nebo nejvíce využívané cestě jak při běžném životě, tak 

zejména při rizikových akcích, kdy hrozí větší nápad přestupkové, či trestné činnosti. 

Nejčastěji se jedná o spojnici nádraží a fotbalového nebo hokejového stadionu, centra města a 

nádraží a podobně. Již má částečně řešeno například město Olomouc. 

Zde již je vidět náznak toho, co lze využít v budoucnu v rámci prevence kriminality 

v cestovním ruchu. Pokud se podaří odpovědným pracovníkům vstoupit do jednání již při 

plánování MKDS, nebo i následně při jeho rozšiřovaní, které je také dotačně podpořeno 

programem Ministerstva vnitra, je možné vytvořit takové turistické trasy, které budou celé, či 

z větší části kryté MKDS a svým zabezpečením tak budou odrazovat pachatele drobné 

pouliční kriminality. Dnes již existují projekty, jako „Bezpečná lokalita“6, které jsou ovšem 

určeny spíše pro sídliště a jsou postaveny na principu snížení anonymity prostředí. Současnou 

snahou podporující cestovní ruch by mělo být vytvořit takový prostor, kde by se turisté 

oprávněně cítili bezpečně, a tuto činnost patřičně zpropagovat. O tomto bude více v kapitole 

tohoto příspěvku věnované projektu Bezpečná trasa. 

                                                 
5 Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx 
6 Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/prubezna-informace-o-programu-bezpecna-lokalita-bezpecne-bydleni.aspx 
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2.3 Statistiky MKDS 

Významným faktorem, který podporuje rozšiřování MKDS jsou statistiky o snížení přestupků 

a trestných činů v monitorovaných prostorech. Uvedené statistiky mohou podpořit i snahu 

prosazování projektů prevence kriminality v cestovním ruchu.  

V rámci budování projektů MKDS  dochází k základnímu rozporu dvou náhledů na míru 

informovanosti občanů. Zatímco první skupina požaduje spíše skrytou činnost, kterou 

odůvodňuje tím, že kamerový dohledový systém má pomáhat odhalovat již spáchanou 

trestnou činnost a jeho nadměrná prezentace povede k jejímu přesunu mimo dohled tohoto 

systému a celkový počet přestupků nebo trestných činů se nezmění, jen se přerozdělí. Druhá 

skupina, kam se řadí i autor příspěvku, je naopak pro větší transparentnost, která povede 

k vytlačení kriminality. Tím se totiž vytvoří dostatečně bezpečné místo se skoro nulovou 

přestupkovou a trestnou činností. I přes stále malou prezentaci MKDS hovoří ale statistiky již 

dnes jasnými čísly. I když konkrétní měřitelné hodnoty dle lokalit, před a po pokrytí MKDS, 

nejsou masivně sledovány, ale například zveřejněná čísla ve městě Dobříš7 hovoří až o 76% 

snížení u přestupků, viz tabulka 1.  

 Tab. 1: Komparace trestných činů a přestupků v obvodě OOP Dobříš 

 

Samozřejmě je nutné vzít v úvahu statistickou odchylku a celkový pokles trestných činů a 

přestupků ve sledovaném období, jsou čísla dostatečně vypovídající pokles trestných činů na 

polovinu a přestupků dokonce na čtvrtinu je dostatečně pádným argumentem, na který občané 

slyší, viz následující kapitola. 

 

3 Vztah občanů ke kamerovým dohledovým systémům 

Občas vidíme či slyšíme v médiích informace, že občané nechtějí být pod dohledem „velkého 

bratra“ a nepřejí si instalace kamerových systémů, velmi se angažuje například hnutí Big 

                                                 
7 Analýza stavu kriminality v závislosti na provozu bezpečnostního kamerového systému města Dobříš,  

Zadavatel: Městská policie Dobříš, 2010. Veřejně dostupný materiál. 
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Brothers Awards8. Často pak ovšem o dvě reportáže později jsou vidět záběry z kamerového 

systému, který napomohl odhalit trestnou činnost, například i napadení turistů. 

Jaký je vztah občanů k MKDS bylo pro potřeby této práce statisticky zpracováno 

z dotazníkových akcí v Moravských Budějovicích9 a Veselí nad Moravou10, jenž jsou veřejně 

dostupná na internetu.  

Jak ukazují statistické průzkumy, 75% občanů kamerové dohledové systémy vítá a rádo by je 

rozšířilo, dokonce 75% by nevadilo, kdyby se kamerový systém umístil i v blízkosti jejich 

bydliště, viz tab.1.  

   Tab. 2: Vyhodnocení anket k MKDS v Moravských Budějovicích a Veselí nad Moravou 

 

Pro ověření skutečnosti, že podobně vstřícní budou občané i co se týká cestovního ruchu, 

vznikla v rámci autorského výzkumu dotazníková akce, která proběhla částečně přes webové 

rozhraní a částečně v lokalitách na severní Moravě. Cílem bylo zjistit, jaké je stanovisko 

k MKDS v případě návštěvy cizího města a zda se občané zajímají o bezpečnostní situaci 

v místě dovolené. 

 

                                                 
8 Odkaz: http://www.slidilove.cz/ 
9 Vyhodnocení ankety: zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k Městskému kamerovému dohlížecímu 

systému, Moravské Budějovice 3.12.2013, Odbor organizační ve spolupráci s Městskou policií. 
10 Plán prevence kriminality města Veselí nad Moravou na léta 2012 - 2013 
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         Tab. 3: Vyhodnocení ankety k prevenci kriminality v rámci cestovního ruchu. 

 

Ze získaných údajů vyplývá, že i když respondenti se o míru bezpečí v místě kam jedou, příliš 

nezajímají, necelých 40%, pokud by měli tu možnost, pohybovat se primárně v bezpečných 

lokalitách, učinila by tak významně nadpoloviční většina z nich. V úvahu je samozřejmě 

nutné brát statistickou odchylku, která bude zvýrazněna přednesenou otázkou, ale i tak je 

vidět, že bezpečnost rozhodně hraje svoji roli. 

4 Bezpečná trasa 

Na základě zkušeností z předchozích kapitol je tedy oprávněný předpoklad, že situační 

prevence kriminality, která bude zohledňovat specifikum cestovního ruchu, se může stát ve 

velmi blízké budoucnosti konkurenční výhodou. Při správné komunikaci se zastupiteli města 

a propagací v rámci veletrhů cestovního ruchu se jí může stát zejména takzvaná bezpečná 

trasa, která rozšiřuje model stávajících bezpečných zón a bezpečných koridorů.  

Bezpečná trasa je taková trasa v rámci prevence kriminality, která spojuje v dané lokalitě 

významné kulturní, společenské a historické památky a je celá, nebo z větší části, pod 

kontrolou kamerových dohledových systémů a je jí věnována i zvýšená pozornost ze strany 

strážníků Městské policie a Policie ČR. Bezpečná trasa nemusí být nejkratší spojnicí, ale musí 

být viditelně označena a současně uvedena v propagačních a informativních materiálech 

města. Pokud se jedná o bezpečnou trasu v rámci cestovního ruchu, poté i v turistickém 

průvodci. 

Jedná se z velké části také o logistickou záležitost, pro kterou je vhodné při plánování využít v 

rámci cestovního ruchu také stávající MKDS, kdy lze částečně, nebo plně sledovat již 

vybudované bezpečné zóny a koridory. Některé části trasy, které by se odkláněly od nejkratší 

turisticky zajímavé spojnice, ale z finančních či kapacitních důvodů je vhodné využít stávající 

MKDS, lze zatraktivnit například galerií pod širým nebem, nebo jinou, turistickou 

zajímavostí, kterou je možné naplánovat v rámci rozvoje města či regionu. 

Velmi důležité je také viditelné a jednotné značení takové trasy, protože především toto 

značení bude primárním signálem, který vytlačí kriminalitu z těchto prostor. V rámci autorské 

práce vznikl návrh, který je vidět na obrázku č.1.  
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Obr. 1: Informativní tabule „Bezpečná trasa“. Zdroj: autor 

 

5 SWOT analýza. 

Jako u každého projektu, je i zde na místě provést SWOT analýzu, která může být pádným 

argumentem při prosazování tohoto projektu na regionální úrovni a může současně poukázat 

na případná nebezpečí. 

Silné stránky 

Velmi silnou stránkou, jak je popsáno v průzkumu v kapitole 2., je vztah občanů ke 

kamerovým dohledovým systémům a to zejména i při návštěvě cizího města. Tohoto 

kladného naladění lze využít při mediální propagaci záměru postupného budování bezpečných 

tras. 

Silnou stránkou je také vzájemná spolupráce a propojení Městské policie, Policie ČR a 

zástupců města, kteří jsou vedeni společným cílem turisticky zatraktivnit  své město, čímž 

mohou přinést nemalé prostředky do městské pokladny, a dokáží tak mnohem snadněji najít 

společnou řeč.  

Třetí silnou stránkou, která platí obecně všude, kde je MKDS instalovaný je okamžitý a 

výrazný pokles kriminality v dané oblasti, který se samozřejmě netýká pouze cestovního 

ruchu, ale i kvality života běžných občanů. 

Slabé stránky 

Problémem může také ale být právě nekomunikativnost místní samosprávy, která nemusí mít 

pro podporu projektu patřičnou motivaci, případně se jí mohou zdát náklady být příliš 

vysokými bez okamžitého viditelného efektu. Jak ukázal příklad třeba v Prostějově, kdy 

příslušnost ke straně a drobné požitky místním politikům, mohou hrát větší roli, než 

odbornost a veřejný zájem. Je potřeba se připravit, že cesta k řešení může být dlouhodobá a je 

nutné přesvědčovat správnými příklady. 
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Příležitosti 

Vnějším faktorem, který může velmi příznivě vstoupit do řešení, jsou různé dotační 

programy, například Program prevence kriminality vyhlášený Ministerstvem vnitra, jak je 

zmiňováno v předchozích kapitolách, který je určený nejen na vznik MKDS (aktuální částka 

1milion Kč)11, ale i na rozšíření již stávajícího kamerového systému (aktuální částka 

500tis.Kč). Další příležitostí může být zapojení soukromých subjektů do projektu, pokud se 

jim dostane podpory ze strany místní samosprávy v rámci splnění podmínek UOOU12 . 

Hrozby 

Vnější hrozbou může být aktivita některých neziskových organizací a spolků, například Big 

Brother Awards13 a médií, které se budou snažit obrátit veřejnost proti projektu s argumentací 

osobní svobody jednotlivce.  

    

Závěr 

Prevence kriminality bude jistě hrát v rámci cestovního ruchu ve 21. století stále větší roli i na 

regionální úrovni v České republice, a to jak v oblasti skutečné hrozby, tak i z pohledu 

mediální mystifikace, kdy se bude prezentovat hrozba, která ve skutečnosti neexistuje, ale 

ovlivní veřejné mínění do té míry, že turisté budou považovat cílovou lokalitu za 

nebezpečnou. Je proto velmi prozíravé se na tuto situaci připravit co nejdříve tak, aby byly 

vytvořeny natolik pádné a měřitelné argumenty, které naopak přesvědčí k návštěvě dané 

lokality. Tímto argumentem městský kamerový dohledový systém z pohledu cestovního ruchu 

bezesporu je. Jak ukázal průzkum, je i kladně vítán širokou veřejností, která nemá problém s 

určitou ztrátou osobní svobody, když je tato vyvážena větším bezpečím. 

Pokud se při plánování počítá s využití různých dotačních programů, jak bylo uvedeno v 

příspěvku, nemusí se jednat o příliš velkou finanční zátěž pro městské rozpočty a pokud by se 

podařilo prosadit jednotné značení, stane se bezpečná trasa standardem, který poskytne v 

budoucnosti konkurenční výhodu.  

Programy prevence kriminality se snaží nejprve problémům předcházet tím, že uplácí nebo 

vzdělávají potencionální pachatele v rámci sociální prevence, a pokud tato snaha nepřináší 

očekávané výsledky, přistupuje se k formě situační prevence, kdy těmto pachatelům jsou 

kladeny do jejich nezákonných plánů nejrůznější překážky, které mají před nimi ochránit 

slušné občany. To by měl být cíl i v rámci prevence kriminality v cestovním ruchu, protože 

viktimologická prevence již signalizuje selhání bezpečné společnosti a výhru těchto lumpů, 

neboť necháváme již pouze na občanech, jak se k tomuto riziku postaví a dáváme jim pouze 

dobré rady. To je hranice, které bychom se měli snažit nedosáhnout. 

 

                                                 
11 Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-prevence-kriminality-

na-rok-2015.aspx 
12 Odkaz: https://www.uoou.cz/kamerove-systemy/ds-2623/p1=2623 
13 Odkaz: http://www.slidilove.cz/ 



26 

 

Literatura 

ZAPLETAL, Josef. Prevence kriminality. 3. přepracované vydání. Praha : Policejní akademie 

ČR, 2008. 108s. ISBN 978-80-7251-270-6 

NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: 

ASPI, 2008. 528s. ISBN 978-80-7353-376-8 

MOULISOVÁ, Marcela., ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: 

Armex Publishing, 2004. 146s. ISBN 80-86795-05-5. 

TARLOW, Peter. Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and 

Safety. 1st Edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2014. 265s. ISBN 978-0-12-411570-

5 

MANSFELD, Yoel., PIZAM, Abraham. Tourism, Security and Safety: From Theory to 

Practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. 355s. ISBN 978-0-7506-7898-8 

Handbook on the crime prevention guidelines – Making them work. V10-52410. UNODC - 

United Nations Office on Drugs and Crimes. 2010. 124s. ISBN 978-92-1-130300-1 

 



27 

 

CYKLOTURISTIKA JAKO UDRŽITELNÁ FORMA DOPRAVY 

V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY  

 

CYCLING AS SUSTAINABLE FORMS OF TRANSPORT IN THE 

CZECH REPUBLIC 

 
JITKA DRMOLOVÁ1 

 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje významu cykloturistiky jako šetrné formě dopravy a rovněž jako součásti 

aktivního cestovního ruchu v podmínkách České republiky. Cílem příspěvku je poukázat na 

výhody cykloturistiky jako měkké formy dopravy, zhodnotit současnou úroveň podpory 

cykloturismu v České republice. Součástí předkládaného příspěvku je vlastní dotazníkové 

šetření, jehož cílem bylo zjistit potenciální zájem o cykloturistiku jako součást běžného 

životního stylu za podmínky, že bude vytvořena odpovídající infrastruktura. 

Klíčová slova 

cestovní ruch, cykloturismus, Česká republika, doprava, dotazníkové šetření, šetrné formy 

turismu, udržitelnost, VIZE25 

 

Abstract 

The paper deals with the importance of cycling as sustainable forms of transport as well as 

part of inbound tourism in the Czech Republic. This paper aims to highlight the benefits of 

cycling as soft forms of transport, to assess the current level of support cycling in the Czech 

Republic. Part of the paper's own survey, whose aim was to determine potential interest 

cycling as part of a normal lifestyle, provided that adequate infrastructure will be created. 

Key words 

Tourism, Cyclo tourism, Czech Republic, transport, survey, friendly forms of tourism, 

sustainability, VIZE25 

 

 

                                                 
1 Ing. Jitka Drmolová, Katedra průvodcovské činnosti a cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 

tel. +420605339815, e-mail jitkadrmolova@gmail.com 
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 Úvod 

Neustálý nárůst poptávky po individuálním motorismu vyvolává zejména v mnoha městech 

dopravní kolaps během ranních a odpoledních špiček, což by mělo mít za následek buď 

omezování individuální motorové dopravy v aglomeracích a lepší vytížení městské hromadné 

dopravy nebo naopak podporu udržitelných forem dopravy, jenž nebudou produkovat tak 

závažné negativní dopady na životní prostředí a přitom podpoří aktivní životní styl 

jednotlivců.  

V oblasti cykloturistiky jako šetrné formy dopravy je nutné nejprve začít u výstavby a 

modernizace základní a doprovodné infrastruktury, bez níž sebelepší projekty budou sice 

realizovatelné, avšak nebudou aktivně  a pravidelně využívány jednotlivci. Jedním 

z prioritních cílů projektů na podporu cykloturistiky by mělo být propojení partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem, aby bylo dosaženo skutečně efektivní spolupráce a 

vynakládání veřejných zdrojů. 

1 Cíl a metodika 

Cílem příspěvku je zhodnotit význam a výhody cykloturistiky jako udržitelné formy dopravy. 

Dílčím cílem je poukázání na tzv. best practices projektů, jenž jsou aplikovány v podmínkách 

České republiky. Autorka si stanovila základní hypotézu, že pokud bude vytvořena kvalitní a 

plně funkční infrastruktura, bude cyklistické kolo aktivněji využívaným dopravním 

prostředkem v každodenním životě. 

V příspěvku je využito standardních metod vědeckého zkoumání, zejména analyticko-

syntetické, deskripce odborných teoretických poznatků a rovněž je na závěr použit vlastní 

primární výzkum v podobě dotazníkového šetření a na jeho základě vytvořen model 

partnerství veřejného a soukromého sektoru při implementaci cykloturistiky do každodenního 

života jedinců.  

2 Udržitelný turismus v propojení s šetrnými formami dopravy 

Skutečně udržitelný turismus je pravděpodobně ten, kdy je navštívena vlastní (místní) 

destinace s využitím veřejné dopravy nebo železnice. Lze identifikovat tři typy udržitelného 

managementu a to samoregulace firem, samoregulace příslušného odvětví a nařízení vlády. 

Využití udržitelného managementu v praxi může pro firmy a samotné destinace znamenat 

konkurenční výhodu. Turismus působí na fyzické, sociokulturní a ekonomické prostředí 

destinace, přičemž tyto vlivy se nacházejí ve dvou rovinách – ve fázi přípravy a následného 

budování potřebné infrastruktury turismu a následně samotná fáze realizace turismu. 

Turismus a tedy i samotná doprava má zejména vliv na fyzické prostředí, kdy dochází ke 

znečištění ovzduší, vodních zdrojů, degradace pozemků a záběr půdy, nadměrný hluk ať již ze 

samotné výstavby, tak i následného provozu. Negativní dopady turismu jednoznačně 

vyvolávají poptávku po jiných způsobech turismu a dopravy, které by korespondovaly 

s principy trvale udržitelného turismu. Dopravu lze definovat jako udržitelnou, pokud 

rychlost, při které využívá obnovitelné zdroje, nepřekročí rychlost jejich regenerace. Aby byla 

doprava udržitelná, musí dopravní politika aplikovat a plnit tři požadavky: musí být schopna 

podporovat lepší životní standard, což koresponduje s hospodářskou a finanční udržitelností. 

Za druhé musí produkovat co nejvyšší zlepšení celkové kvality života a ne jen nárůst obchodu 
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zbožím, což je v harmonii s enviromentální a ekologickou udržitelností. Za třetí, doprava 

musí přinášet užitek celé společnosti. Pak lze dopravní politiku nazývat udržitelnou. 

 

 

Obr. č. 1 Vztah mezi udržitelným turismem a dalšími oblastmi 

2.1 Cykloturistika v podmínkách České republiky 

Ačkoliv je Česká republika charakteristická spíše kopcovitým terénem, zcela jistě to není 

důvod pro opomíjení významu cykloturistiky jako šetrné a zejména aktivní formy turismu. 

Většina obcí argumentuje nedostatkem finančních prostředků k budování infrastruktury. 

Výstavba cyklistické infrastruktury může být spolufinancována dotacemi ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI). Celkově bylo v letech 2001 – 2011 podpořeno 397 akcí ve 

výši 1 218, 738 mil. Kč a v roce 2012 bylo podpořeno 35 akcí v celkové výši 130 mil. Kč. 

Důvodů pro podporu cykloturistiky je mnoho. Mezi hlavní výhody cykloturistiky s využitím 

vlastní dopravní infrastruktury (cyklostezek) patří zejména oddělení pozemních komunikací 

od silniční dopravy a tedy i zvýšení přehlednosti a zejména bezpečnosti na komunikacích, 

téměř nulové negativní dopady na životní prostředí. V případě společného využívání pozemní 

komunikace se silniční dopravou je nutné jasné a dostatečné prostorové oddělení 

cyklistického pruhu s bezpečnými přejezdy a výhodou této varianty ve městech jsou nízké 

náklady, nicméně problémem jsou často neudržované okraje vozovek a bezohlednost řidičů 

motorových vozidel. 

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, 

která se podílí zejména na přípravě a tvorbě legislativních i nelegislativních návrhů, které se 

snaží řešit problematiku městské mobility, zejména tedy cyklistické dopravy. Asociace 

v rámci VIZE25 sleduje rozvoj městské mobility jako systém dopravy, kdy by měl být 

vyvážen podíl jednotlivých dopravních oborů. Příkladem, kterým by bylo vhodné se 

inspirovat je Univerzita Palackého Olomouc, která je aktivním podporovatelem mnoha 

projektů zaměřených na cykloturismus, jelikož se snaží plni svoji akademickou roli ve smyslu 

určování trendů životního stylu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj v 21. století. Projekt UP 
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Bike2 je spuštěn od května 2014 a jeho cílem propojit všechny organizace a aktivity, které 

podporují a rozvíjí cyklistiku v Olomouci. Významným pokrokem v projektu je spolupráce 

s informačním portálem http://tourism.olomouc.eu/, který informuje cyklisty o možnostech 

půjčení kol, uzamykatelných stojanů, atraktivních tras apod. 

Významným projektem je projekt Rekola, jehož cílem je zapojit studenty univerzity a 

zaměstnance k využívání kol při přesunu mezi univerzitními budovami. Výhodami je aktivní 

pohyb, zdravé město a je zdarma. Tímto směrem by bylo vhodné orientovat další akademické 

instituce, veřejnou správu a soukromou sféru. Jedním z regionů v České republice, který se 

zapojuje do podpory cykloturistiky, patří region soudržnosti Moravskoslezsko. Jedním z cílů 

regionu je podpořit využívání cyklistického kola, kolečkových bruslí, koloběžky či běh při 

cestách do zaměstnání. Projekt podpořili v místě zaměstnání vytvořením potřebné doprovodné 

infrastruktury (kolárny, sprchové kouty včetně sušárny) a již během prvních 3 měsíců dosáhli 

4,5tisíc ujetých kilometrů. Tento projekt byl vyhlášen celonárodně a rozdělen do několika 

kategorií. Výše uvedená doprovodná infrastruktura je skutečně potřebná, pokud mají být 

podobné projekty úspěšné z dlouhodobého hlediska.  

Evropská cyklistická federace (European Cyclists’ Federation) se již od roku 1983 zaměřuje 

na hlavní cíl – podpořit cyklistické kolo jako udržitelný a zdravý dopravní prostředek, který 

může vyřešit mnoho globálních problémů. Dopravní výbor Evropského parlamentu koncem 

roku 2012 potvrdil, že tyto mezinárodní sítě cyklistických tras EuroVelo budou včleněny do 

evropské sítě dopravních koridorů TEN-T a rovněž budou zahrnuty do finančních pravidel 

EU. V listopadu 2013 na plenárním zasedání ve Štrasburku byly většinou hlasů odsouhlaseny 

směrnice TEN-T, které poprvé v historii zahrnují i problematiku cyklistické infrastruktury a 

síť EuroVelo. Evropský parlament je inspirací pro aplikaci stejného principu na dálkové 

cyklotrasy v České republice, jelikož cílem není vysoký počet kilometrů cyklotras, nýbrž 

jejich kvalita, bezpečnost a atraktivita.  

Současná infrastruktura cykloturistiky ve většině měst postrádá jasně vymezený a plně 

funkční koncept, jelikož je nedostatečné pouze vybudovat určité trasy cyklostezek, které 

nemají vytvořenou potřebou doprovodnou infrastrukturu. Navazující infrastrukturou je 

myšleno zejména propojení cykloservisů v odpovídající vzdálenosti od cyklostezky, 

odpočinkových míst včetně pítek a map okolí s vyznačenými cyklotrasami a vybudování 

krytých úschoven kol, které lze spatřovat v jiných evropských městech, ve kterých je 

cykloturistika značně využívaná a podporován. V případě využívání stejné pozemní 

komunikace se silniční dopravou ve městech je nutné vytvoření dostatečně širokých pruhů a 

jasně oddělit dopravní cestu cyklistům, přizpůsobit nájezdy z oddělených tras, zabezpečit 

bezpečnost provozu. Cykloturismus je spojen se značnou kriminalitou a proto švýcarský 

inženýr Jacques Hösli navrhnul automatickou úschovnu kol založenou na principu vhození 

mince a uložení kola a uzavření úschovného boxu. Tuto myšlenku lze aplikovat i do 

podmínek České republiky s určitými modifikacemi. Zmíněný typ úschoven kol by byl 

vhodný spíše pro rekreační cykloturismus a tedy pro turisty. Řešením pro obyvatele destinace, 

kterým dojíždění do zaměstnání na kole znesnadňuje chybějící úschovna, by bylo vytvoření 

tzv. úschovných budov, které fungují například v Japonsku pro automobily. 

 

 

                                                 
2 UP Bike - Součástí projektu je i dále zmiňovaný projekt Do práce na kole, Rekola, aktivity centra Semafor, 

workshopy a přednášky.  
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3 Analýza poptávky po cykloturistice v České republice 

 

Cílem vlastního dotazníkového šetření (7.-21.2.2015), jehož respondenti byli občané České 

republiky a šetření bylo zcela anonymní, bylo zodpovědět zejména následující otázky:  

 Ot. 1 Provozujete alespoň rekreačně cyklistiku? 

 Ot. 2 Považujete vybudované cyklotrasy ve Vašem okolí za dostatečně kvalitní? 

 Ot. 3 V čem vidíte hlavní nedostatky v kvalitě cyklo-infrastruktury ve Vašem okolí? 

 Ot. 4 Využíváte cyklistické kolo jako dopravní prostředek do zaměstnání/školy (při 

vhodném počasí a přiměřené dojezdové vzdálenosti)? 

 Ot. 5 Byl/a byste ochotný/á využívat kolo jako dopravní prostředek při dojíždění do 

zaměstnání/školy, pokud by u zaměstnavatele či ve škole byly k dispozici sprchy, 

úschovny kol a další vhodné vybavení? 

 Ot. 6 Znáte některý z projektů na podporu cykloturismu? 

Primární výzkum proběhl formou elektronického dotazníku umístěného na web Survio.com. 

Celkem se podílelo 121 respondentů, přičemž 45% respondentů bylo ve věku 18 – 26let a 

nejčastěji zastoupenými kraji byl Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Hlavní město Praha. 

Nejvýznamnější výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

Kompletní výsledky provedeného šetření jsou dostupné na http://www.survio.com/survey/d/ 

U6Z3Q2A1I7F8X1I5Z a rovněž na https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=45609. 

Respondenti byli selektováni na základě členění jednotlivých otázek a bylo tedy zamezeno 

zodpovídaní nerelevantních otázek vzhledem k předchozím odpovědím. 

Výsledky potvrdily hypotézu, jenž byla stanovena na počátku příspěvku (Pokud bude 

vytvořena kvalitní a plně funkční infrastruktura, bude cyklistické kolo aktivněji využívaným 

dopravním prostředkem v každodenním životě.). 

Tab. 1: Otázka 1 – výsledky 

Ot. 1 % 

ano 81 

ne 19 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Tab. 2: Otázka 2– výsledky 

Ot. 2 % 

ano 45 

ne 44 

nevím 11 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Cílem úvodní otázky bylo vyselektovat osoby, které alespoň rekreačně využívají cyklistické 

kolo, což celkem potvrdilo 81% všech respondentů. Druhá otázka vyvolala poněkud 

vyrovnané názory, zda považují současnou cyklo infrastrukturu v jejich okolí za dostatečně 

kvalitní či nikoliv. Lze se tedy domnívat, že pokud by se vnímání kvality infrastruktury 
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změnilo k lepšímu, zvýšil by se počet osob, jenž by alespoň rekreačně provozovali 

cykloturistiku. 

Tab. 3: Otázka 4– výsledky 

Ot. 4 % 

ano 38 

ne 47 

občas 15 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Tab. 4: Otázka 5– výsledky 

Ot. 5 % 

ano 71 

ne 29 
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Zcela stěžejními otázkami primárního výzkumu byly otázky 4 a 5. V otázce č. 4 celkem 38% 

respondentů odpovědělo, že kolo pravidelně využívají při dojíždění do zaměstnání či školy a 

až 47% kolo k tomuto účelu nevyužívá. Zásadní výsledky, které potvrzují stanovenou 

hypotézu, přinesla otázka č. 5, jelikož většina oslovených respondentů souhlasila, že pokud by 

byla vytvořena vhodná infrastruktura a odpovídající zázemí u zaměstnavatele či ve škole, tak 

by jízdní kolo využívali mnohem aktivněji k tomuto účelu. 

4 Návrh modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru 

podporujícího cyklodopravu 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily stanovenou hypotézu, že pokud skutečně budou 

vytvořeny optimální podmínky pro využívání cyklistického kola jako aktivní formy dopravy, 

bude hrát cykloturistika v každodenním životě jedinců významnou roli. Vzhledem 

k průběžným zprávám z aktualizované Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro 

léta 2012-2015 je zřejmé, že si i ostatní státy velice dobře uvědomují význam cyklodopravy. 

Prokazatelně jsou investice do cyklodopravy celkově nejefektivněji investované prostředky a 

to především díky benefitu v podobě příznivého vlivu na lidské zdraví. Významným aspektem 

pro uvádění výše uvedených projektů do praxe a jejich životaschopnost je podmíněna nutností 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, jelikož veřejný sektor má legislativní 

kompetence, avšak často nezná praktické podmínky na trhu a naopak. Z tohoto důvodu 

autorka příspěvku navrhuje následující model poukazující na jedny z nejdůležitějších aktivit, 

které je nutné vzájemnou spoluprací vybudovat či modernizovat.  

Model je vyčleněn do oblasti veřejného sektoru, soukromého sektoru a dále spojující 

část obou sektorů, nicméně žádnou aktivitu nelze považovat za striktně vymezenou pro určitý 

sektor, jelikož je skutečně nutná spolupráce ve všech oblastech. Model 

tedy zejména poukazuje na tyto aktivity a převažující znalost trhu či kompetence určitého 

sektoru.  

 



33 

 

 
Obr. č. 2 Model partnerství 

Závěr 

Cílem předkládaného příspěvku bylo zhodnotit význam a výhody cykloturistiky jako 

udržitelné formy dopravy v podmínkách České republiky, přičemž dílčím cílem bylo 

poukázání na tzv. best practices projektů, jenž jsou aplikovány v podmínkách České 

republiky. Autorka si stanovila základní hypotézu, že pokud bude vytvořena kvalitní a plně 

funkční infrastruktura, bude cyklistické kolo aktivněji využívaným dopravním prostředkem 
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v každodenním životě, která se vlastním primárním výzkumem ověřila jako pravdivá. 

V závěru příspěvku byl vytvořen model pro doporučené partnerství veřejného a soukromého 

sektoru k pohledu významných aktivit, které ovlivňují rozvoj cykloturistiky. zásadním 

závěrem příspěvku je fakt, že cykloturismus má stále vysoký potenciál jako aktivní forma 

dopravy pro každodenní aktivity jedinců, nicméně nebude využit, dokud odpovědné subjekty 

nebudou schopny vytvořit nutné zázemí. Česká republika má značné možnosti a mezery a 

měla by věnovat pozornost zahraničním destinacím, ve kterých se podařilo implementovat 

cyklistické kolo do běžného života obyvatel destinace. 
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ŠPECIFIKÁ ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V PRÍMESTSKOM 

PROSTREDÍ NA PRÍKLADE MIKROREGIÓNU RADOŠINKA 

 

SPECITIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN SUBURBAN AREAS – 

THE CASE OF MICROREGION RADOŠINKA 
 

MICHALA DUBSKÁ1, MARIÁN ŽABENSKÝ2 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v prímestskom 

prostredí. Definuje kľúčové terminologické a teoretické východiská. Popisuje vybrané 

špecifické faktory, aspekty a vlastnosti prímestskej rekreácie a prímestského cestovného 

ruchu. Získané údaje aplikuje v prostredí mikroregiónu Radošinka, ktorý tvorí 11 obcí 

situovaných severozápadne od krajského mesta Nitra. Charakterizuje jeho prírodné 

a kultúrno-historické zdroje pre rozvoj cestovného ruchu a načrtáva niektoré možnosti ich 

efektívnejšieho využívania. 

Klíčová slova 

Rozvoj, cestovný ruch, prímestský cestovný ruch, prímestské prostredie, Radošinka, 
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Abstract 

The paper deals with the development of recreation and tourism in a suburban setting. The 

study defines key terminology and theoretical basis. Specific factors, aspects and features of 

suburban recreation and suburban tourism are presented as well. The data is applied at the 

area of a microregion Radošinka, consisting of 11 villages situated northwest from the county 

town of Nitra. The paper describes natural, cultural and historical resources of the area for 

tourism development and outlines some of the possibilities of their efficient use in the future.  
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Úvod 

Mikroregión Radošinka predstavuje vidiecko-mestskú zónu (príp. prímestskú zónu), ktorá 

nadväzuje na centrálne časti krajského mesta Nitra lokalizovaného v juhozápadnej časti 

Slovenska. Podľa Regionalizácie cestovného ruchu SR patrí územie do Nitrianskeho regiónu 

cestovného ruchu, ktorý sa vyznačuje, v porovnaní s inými regiónmi cestovného ruchu na 

Slovensku, relatívne nižšími výkonnostnými parametrami. Nosnými druhmi cestovného ruchu 

sú v tomto regióne prevažne športovo-rekreačný (naviazaný na termálne kúpaliská), kultúrno-

poznávací (naviazaný na významné historické postavenie mesta a okolia) a obchodný 

cestovný ruch (naviazaný na existenciu výstaviska Agrokomplex). Najväčší rozmach zažíva 

v poslednom období vinársky cestovný ruch. Špecifickou kategóriou v rámci rozvoja 

cestovného ruchu je segment prímestskej rekreácie. K Nitre prislúcha niekoľko rekreačných 

zón (lokalita Zobor, Dražovce, Jelenec, pohorie Tribeč), ktoré sú však v súčasnosti nadmerne 

využívané a preťažené, a vzrastá tak dopyt po ďalších alternatívach prímestskej rekreácie. 

Príspevok analyzuje práve možnosti a špecifiká rozvoja cestovného ruchu / rekreácie 

v prímestskom prostredí mikroregiónu Radošinka. 

1 Terminologické vymedzenie problematiky 

Príspevok sa zaoberá špecifikami rozvoja cestovného ruchu v prímestskom prostredí. V teórii 

i v praxi sa pomerne často objavuje problém správneho terminologického vymedzenia tejto 

problematiky. Chápanie súvisiacich pojmov je diverzifikované v závislosti od uhľa pohľadu 

konkrétnej vednej disciplíny. Za relevantné možno považovať najmä termíny ako: predmestie 

(angl. suburb), prímestská zóna (angl. suburban zone), vidiecko-mestská zóna (angl. rural-

urban fringe), okrajové pásmo (angl. fringe belt), mestský tieň  (angl. urban shadow), 

vidiecke zázemie (angl. rural hinterland), prípadne širšie koncipovaný pojem prímestská 

krajina (angl. suburban landscape). (SEDLÁKOVÁ, 2006) 

Podľa KODOŇA (1983) predstavuje pojem prímestská krajina „exponované prostredie, 

v ktorom sa stretávajú záujmy rozširovania sídla do krajiny a naopak, krajiny do sídla.“  

Často sa tu sústreďujú periférne zariadenia a nečisté prevádzky, a to z dôvodu ich lokalizácie 

v okrajových zónach mesta (sídla). SEDLÁKOVÁ  (2006) uvádza definície viacerých 

pojmov, ktoré súvisia s vymedzenou problematikou. Pod termínom predmestie možno chápať 

priestorovo samostatný, obytný, privátny areál lokalizovaný vo vonkajších častiach mesta, 

obývaný príslušníkmi strednej vrstvy spoločnosti, ktorí na svoju prepravu používajú 

individuálnu automobilovú dopravu.  

Prímestská zóna je pojem uprednostňovaný v literatúre predovšetkým poľskej proveniencie.  

Podľa LISZEWSKÉHO A MAIKA (2000) pod ním možno rozumieť: „prechodné teritoriálne 

pásmo, ktoré bezprostredne obklopuje kompaktné mesto a zároveň je súčasťou mestskej 

aglomerácie. Vyznačuje sa interferenciou mestských a vidieckych čŕt, v dôsledku čoho má 

jeho fyzický a sociálny priestor špecifický charakter, ktorým sa líši od susedných zón.“  

V anglosaských kruhoch sa používa všeobecne akceptovaný pojem vidiecko-mestská zóna. 

V zmysle PRYORA (1968) ide o tranzitívnu zónu medzi kontinuitne a kompaktne 

zastavaným mestskými a predmestskými areálmi centrálneho mesta a vidieckym zázemím 

mesta. V rámci tejto zóny sa vyčleňuje vnútorná a vonkajšia podzóna, ktoré sa líšia mierou 

prieniku mestských čŕt. Na priestor, ktorý obklopuje vidiecko-mestskú zónu sa priamo viaže 

pojem mestský tieň. Mesto má na takéto lokality už len sporadický vplyv a prejavuje sa napr. 

nepoľnohospodárskym vlastníctvom pôdy, výskytom rozptýlených nepoľnohospodárskych 
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sídel, príp. potrebou dochádzať za prácou do mesta. Ešte vzdialenejšie sa nachádza vidiecke 

zázemie, kde sa vplyv mesta prejavuje iba minimálne, napríklad existenciou obydlí najvyšších 

vrstiev obyvateľstva. (SEDLÁKOVÁ, 2006) 

Región je možné vo všeobecnosti charakterizovať ako „ viac či menej ohraničenú územnú 

jednotku, ktorá sa vďaka svojej jednotnosti, uniformite (zhodnosti znakov) alebo určitému 

organizačnému princípu líši od iných územných jednotiek.“ (HEŘMANOVÁ – CHROMÝ 

a kol., 2009, s. 26) V geografii sa pod týmto pojmom vo všeobecnosti chápu územia väčších 

rozlôh na úrovni kontinentov, príp. štátov. Z tohto dôvodu sa pri definovaní menšieho územia 

s prevažne totožnými vnútornými znakmi používa pojem mikroregión.  

2 Charakteristika mikroregiónu Radošinka  

2.1 Vymedzenie skúmaného územia  

Územie mikroregiónu Radošinka je vymedzené na základe príslušnosti obcí k MAS OZ 

Mikroregión RADOŠINKA, ktoré je nosným inštitucionálnym reprezentantom v súčasnosti. 

Územie tvorí 11 obcí: Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, 

Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince. Rozloha dosahuje 127,01 km², celkový 

počet obyvateľov je takmer 11.000. Územie má prevažne nížinný až pahorkatinový charakter, 

jeho osou je vodný tok Radošinka. 

 

 

Obr. 1: Lokalizácia mikroregiónu Radošinka v rámci Nitrianskeho kraja 

Zdroj: http://www.leadernsk.sk/sk/mas/mas-radosinka/ 
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Obr. 2: Mikroregión Radošinka  

Zdroj: <http://www.radosinka.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=59&lang=sk> 

Územie mikroregiónu Radošinka sa nachádza v Alpsko-Himalájskej horskej sústave, ktorej 

súčasťou je aj Panónska panva. Zasahuje sem Podunajská pahorkatina s podcelkom 

Nitrianska pahorkatina. Na západe sa rozprestierajú výbežky pohoria Považský Inovec, na 

východe pohorie Tribeč. Mikroregión Radošinka predstavuje prevažne nížinnú krajinu 

s rozsiahlymi poľnohospodárskymi plochami. Centrálne časti obcí dosahujú nadmorskú výšku 

v intervale 144 m n. m. (Zbehy, Čakajovce) – 183 m n. m. (Lukáčovce). Územie je takmer 

úplne odlesnené, výnimkou sú maloplošné porasty ako Novosadský háj, Horný háj, Ravasník. 

Patrí do mierneho klimatického pásma - teplej klimatickej oblasti. Najviac zrážok padne 

v letnom období (máj – júl), kedy dominuje aj búrková činnosť a najmenej zrážok padne 

v zimnom období. Ročný priemerný úhrn zrážok kolíše približne medzi 550 – 650 mm. 

Priemerná ročná teplota dosahuje 9,7 °C. Územie mikroregiónu pokrýva významnú časť 

Radošinskej doliny. Dolina je charakterizovaná tokom rieky Radošinka, ktorá je jedným 

z ľavostranných prítokov rieky Nitra. Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Krahulčie 

vrchy, pod Zlatým vrchom (480, 4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 370 m n. m. v katastri 

obce Radošina. Z hľadiska demografických údajov ide o mikroregión s pomerne 

diverzifikovanou štruktúrou - obcou s najväčším počtom obyvateľov sú Zbehy (2237), 

najmenšou  obcou sú Kapince (191). Počet obyvateľov zodpovedá úmerne blízkosti týchto 

obcí k mestu Nitra, nakoľko Zbehy predstavujú z urbanistického hľadiska predĺženú 

zastavanú plochu mesta Nitra a Kapince sú naopak najvzdialenejšou obcou (cca 20 km). 

Medzi obce s počtom obyvateľov nad 1000 patria Nové Sady (1290),  Alekšince (1671), 

Lukáčovce (1122), Čakajovce (1113) a Jelšovce (1012). Menej ako 1000 obyvateľov majú 

obce Čab (780), Šurianky (597), Hruboňovo (492) a Malé Zálužie (266).  

2.2 Rámcové zhodnotenie podmienok rozvoja cestovného ruchu v 

mikroregióne  

Územie mikroregiónu má prevažne nížinný charakter krajiny. Prírodné podmienky ho 

predurčujú skôr pre využitie na poľnohospodárske účely a rozsiahle pestovanie plodín. 

Mierne zvlnený terén je zdrojom vynikajúcich predpokladov pre rozvoj cykloturistiky, 

turistiky, hipoturistiky a agroturistiky. V území sú prítomné vodné plochy s atraktívnou 

prírodnou scenériou (rybníky v Malom Záluží, Alekšinciach, Lukáčovciach a v Hruboňove). 

V súvislosti s kvalitou životného prostredia možno vyzdvihnúť absenciu významnejších 
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zdrojov znečisťovania. Pozitívnou stránkou je dlhotrvajúca história obcí mikroregiónu, 

existencia početných kultúrno-historických pamiatok (kaštieľ v Hruboňove, kúria Artura 

Klannera v Kapinciach, kaštieľ v Lukáčovciach, kaštieľ rodiny Ghyczy v Nových Sadoch, 

zemianska kúria v Čabe, kaštieľ I. Dezasseho v Alekšinciach a i.) a sakrálnych pamiatok 

(Kostol sv. Anny v Alekšinciach, Kostol sv. Márie Magdalény v Jelšovciach, Kostol sv. Jána 

Nepomuckého v Lukáčovciach, Kostol sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch a i.). V regióne sa 

v súčasnosti organizuje pomerne veľký počet spoločensko-kultúrnych a športových podujatí 

lokálneho významu. Pozitívne možno hodnotiť existenciu priestorov vhodných na 

organizovanie spoločenských podujatí či pre vytvorenie múzeí/expozícii, ako aj prítomnosť 

kultúrnych stredísk, knižníc a kultúrno-osvetových zariadení. Za silnú stránku mikroregiónu 

možno považovať aktívnu činnosť viacerých aktívnych spoločenských a záujmových skupín, 

združení, folklórnych skupín a súborov (Ochotnícke divadlo Lukáčovce, FS Matičiari 

z Čakajoviec, FS Hruboňovčanka, FS Pelikánik z Nových Sadov, FS Šuriančanka, 

poľovnícke združenia, OZ Vrbina v Lukáčovciach, OZ Labuť v Malom Záluží a i.). Veľkým 

pozitívom územia je prítomnosť aktívnych  lokálnych producentov, remeselníkov a tvorcov: 

napr. Štefan Lahučký (rezbár a sochár), Ľuboš Bíro (umelecké kováčstvo), František Králik 

(výrobca metiel), Viera Fuseková (úžitková a dekoratívna keramika), Soňa Mrázová (maľba 

a drobná keramika), Rastislav Belovič (tvorba krojových miniatúr), Jozef Bojda (včelár), 

Michal Ilečko (pletenie predmetov, rezbárstvo), Elena Hadvigová (keramika, maliarstvo). 

Prítomná je tu aj istá previazanosť na významné osobnosti slovenských dejín (J. Fándly, J.I. 

Bajza, J. Silan). Pozitívnym aspektom je existencia významných subjektov supraštruktúry: 

Pálenica Jelšovce a Penzión Hoffer Zbehy. Pre rozvoj mikroregiónu je kľúčové vytvorenie 

konceptu regionálneho produktu PONITRIE (cieľovými skupinami projektu sú výrobcovia z 

území MAS, producenti z potravinárskeho a poľnohospodárskeho odvetvia a poskyt. služieb).  

 

Obr.3: Kultúrne zdroje v mikroregióne Radošinka 

Zdroj: M. Dubská (2014) 
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3 Prímestské zóny v kontexte rozvoja cestovného ruchu a rekreácie 

3.1 Niektoré aspekty formovania prímestskej zóny v okolí Nitry 

Prímestské prostredie je neustále pod nátlakom postupujúcej výstavby. Dochádza tu 

k procesom tzv. rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie. Mesto Nitra malo podľa posledného 

sčítania k dátumu 31.12. 2011 78875 obyvateľov. Okolo mesta Nitra sa vytvárajú línie 

urbanisticky napojenej zastavanej plochy predovšetkým smerom na mestá Topoľčany, Nové 

Zámky, Zlaté Moravce, Vráble, Hlohovec a Piešťany (do tohto smeru patrí práve územie 

mikroregiónu Radošinka). Suburbanizačnému zázemiu mesta Nitra sa venovala o.i. aj 

CZAKOVÁ (2009), ktorá hodnotila procesy migrácie obyvateľstva do obcí v okolí mesta 

Nitra v rokoch 1998 – 2006. Podľa jej výskumov  sa v rámci mikroregiónu Radošinka 

najvyššími hodnotami prejavili obce: Čab (migračný prírastok na úrovni 15,01 – 20,00), ďalej 

Lukáčovce a Hruboňovo (10,01 – 15,00), Zbehy, Čakajovce, Jelšovce a Šurianky (5,01 – 

10,00). Slabšie hodnoty dosiahli obce Alekšince a Kapince (0,01 – 5,00). Záporné hodnoty 

vykázali obce Nové Sady a Malé Zálužie (-5,01 – 0,00). Zaujímavé sú aj výstupy 

dokumentujúce podiel obyvateľov Nitry na celkovom objeme imigrantov do vidieckeho sídla. 

V tomto ohľade sú výsledky ťažko interpretovateľné, nakoľko sa vyznačujú zdanlivou 

nelogickosťou a nesystematickosťou: najvyššie hodnoty dosiahla obec Lukáčovce (66-81%), 

Zbehy, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Čakajovce (50-65%), Malé Zálužie a Nové Sady (33-

49%) a najnižšie hodnoty zaznamenali obce Alekšince, Čab a Kapince (17 - 32%). Na základe 

viacerých kritérií Czaková zaraďuje do suburbanizačnej zóny mesta Nitra len obce Zbehy, 

Čakajovce, Jelšovce, Lukáčovce, Šurianky a Hruboňovo. Medzi obce mimo suburbanizačnej 

zóny radí Alekšince, Čab, Nové Sady, Malé Zálužie a Kapince. 

V zmysle SEDLÁKOVEJ (2006) sa vidiecko-mestská zóna (prímestská zóna) vyznačuje 

nasledovnými charakteristikami:  

 obklopuje kompaktne zastavané vnútorné mesto; 

 z morfologicko-funkčného hľadiska je heterogénnym územím, vyznačujúcim sa 

interferenciou mestských a vidieckych foriem využitia zeme a zástavby; 

 zo sociálneho hľadiska je územím prelínania sa vidieckeho spôsobu života autochtónneho 

obyvateľstva s mestským spôsobom života alochtónneho obyvateľstva (reprezentovaného 

príslušníkmi stredných a vyšších stredných vrstiev, ktorí tu imigrovali z vnútorného 

mesta); 

 z administratívno-správneho hľadiska je tvorená zväčša územiami, ktoré nie sú 

administratívnou súčasťou mesta; 

 je vnútorne diferencovaná z hľadiska miery urbanizácie, pričom táto miera vo 

všeobecnosti klesá s rastúcou vzdialenosťou od stredu mesta až napokon prímestská zóna 

plynule prechádza do zóny mestského tieňa; 

 zvyšovanie miery urbanizácie v prímestskej zóne má z priestorového hľadiska selektívny 

charakter a dochádza k nemu najprv na územiach s najlepšími predpokladmi, neskôr sa 

miera urbanizácie zvyšuje aj v menej atraktívnych areáloch. 

Územie mikroregiónu Radošinka spĺňa všetky špecifické vlastnosti. Obec Zbehy priamo 

nadväzuje na súvislú zástavbu mestského charakteru, ktorá sa vytvorila na väčšine cestných 

ťahov smerujúcich z mesta Nitra. Územie sa vyznačuje heterogénnou krajinnou štruktúrou 

a skladá sa z mestských a vidieckych foriem osídlenia, pričom je možné pozorovať postupné 

znižovanie hustoty mestských foriem osídlenia v smere od centra mesta. Jednotlivé obce sú 

samostatné administratívno-správne jednotky s rôznou mierou stupňa urbanizácie. Žije tu 
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pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa prelína s novými prisťahovalcami z mesta, prevažne zo 

strednej a vyššej triedy, ktorého spôsob života nevychádza z agrárneho charakteru krajiny. 

Jednou z vlastností takéhoto obyvateľstva je zvýšený dopyt o voľno-časových aktivitách, 

ktoré sú okrem iného viazané aj na primárnu a sekundárnu ponuku cestovného ruchu. 

V oblastiach so zvýšeným stupňom urbanizácie dochádza k strate genius loci, čiže materiálno-

duchovnej stránky krajiny, ktorý sa prejavuje jej zníženými estetickými vlastnosťami. Tento 

aspekt taktiež vyvoláva dopyt po účasti na cestovnom ruchu v závislosti od skutočnosti, či sa 

konkrétna lokalita nachádza v silno urbanizovanej vidiecko-mestskej zóne (potreba rekreácie 

a účasti na cestovnom ruchu smeruje von z tejto oblasti), alebo ide o oblasť mestského tieňa či 

vidieckeho zázemia s menej narušenou estetickou hodnotou krajiny (potreba cestovného 

ruchu smeruje do tejto oblasti). V skúmanom území sa nachádzajú obce patriace do oboch 

týchto kategórií. Príkladom je urbanizovaná obec Zbehy v protiklade k vidieckej obci Malé 

Zálužie. 

3.2 Špecifiká rozvoja cestovného ruchu v prímestskom prostredí 

Pri rozvoji prímestského cestovného ruchu a prímestskej rekreácie je potrebné uvedomiť si 

odlišnosť 3 cieľových skupín, ku ktorým sú tieto aktivity smerované. Každá z nich sa 

vyznačuje určitými špecifikami, odlišnou motiváciou a potrebami. V praxi niekedy dochádza 

aj k ich zamieňaniu a následne nesprávnej realizácii procesov, napr. v oblasti marketingovej 

komunikácie a produktovej politiky: 

a. domáce obyvateľstvo v prímestskej lokalite a jeho participácia na aktivitách 

a udalostiach v ich vlastnom území; 

b. obyvateľstvo z centrálneho sídla prichádzajúce krátkodobo do prímestskej zóny 

prioritne za rekreáciou a aktívnym trávením voľného času; 

c. návštevníci prichádzajúci do územia z iného regiónu na krátkodobé, ale aj dlhodobé 

pobyty. 

Nie každé územie má predpoklady adekvátne uspokojiť potreby všetkých týchto troch 

cieľových skupín. Je veľmi náročné nájsť medzi nimi určitú rovnováhu a v istých prípadoch 

sa môžu dokonca navzájom vylučovať (istá lokalita môže byť turisticky natoľko atraktívna 

a vyťažovaná, že prestáva byť vhodným miestom pre trvalý pobyt a pokojný život 

obyvateľstva). V území mikroregiónu sa v súčasnosti nenachádza žiadny prvok natoľko 

atraktívny, že by bol schopný motivovať k účasti návštevníkov zo širšieho regiónu (tzv. 

turistický magnet). Pre intenzívnejší rozvoj športového, kultúrno-poznávacieho či obchodného 

cestovného ruchu nie sú v súčasnosti v území vytvorené podmienky. Blízkosť krajského 

mesta Nitra, relatívne husté osídlenie s kompaktnou občianskou infraštruktúrou, prítomnosť 

väčších podnikateľských prevádzok a veľký podiel poľnohospodársky využívanej pôdy ho 

predurčuje na rozvoj prímestskej rekreácie zo spádových oblastí Nitra, Trnava, Topoľčany a 

Piešťany. Očakávania a potreby návštevníka z mesta v rurálnom území možno zaradiť do 4 

nosných kategórií:  

1. KOMFORT (dobrá dopravná dostupnosť; dostatok parkovacích plôch; dostatok 

informácií o možnostiach; možnosť občerstvenia a i.); 

2. KVALITA (primeraný štandard ponúkaných produktov a služieb);  

3. VOĽNÝ ČAS (dostatok alternatív pre efektívne a zmysluplné naplnenie voľného 

času);  

4. LOKÁLNOSŤ (možnosť zakúpenia lokálnych produktov; vyskúšať si aktivity 

prítomné na vidieku; spoznať lokálne tradície).  
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V nadväznosti na tieto kategórie možno konštatovať, že na rozvoj prímestskej rekreácie 

v mikroregióne Radošinka v súčasnosti najviac  - pozitívne i negatívne – vplývajú tieto dva 

faktory: 

a) Blízkosť krajského mesta Nitra 

Prímestské prostredie je charakteristické  o.i. tým, že sú tu menej priaznivé podmienky pre 

rozvoj ubytovacích, stravovacích kapacít a vôbec sekundárnej infraštruktúry, nakoľko tá sa 

koncentruje v blízkosti väčšej kúpnej sily – mesta Nitra. Ak aj v území sú prítomné, 

vyznačujú sa nižšou kvalitou ponúkaných služieb. Nedostatok verejných parkovacích plôch 

a obchodných prevádzok je spôsobený tým, že mnohí obyvatelia pravidelne cestujú za prácou 

individuálnou dopravou do okolitých miest. Značná časť územia je charakteristická nižšou 

estetickou hodnotou verejných priestranstiev, typickou pre suburbánne lokality (neudržiavané 

alebo nedobudované obecné komunikácie, existencia opustených domov, nedostatočná kvalita 

cestnej siete, obmedzená úprava verejných priestranstiev). Problematickým aspektom je tiež 

existencia urbanizovaných plôch a prítomnosť podnikateľských a poľnohospodárskych 

prevádzok, ktoré sa vyznačujú extenzívnymi formami využívania krajiny. Vplyv mesta sa 

odzrkadľuje aj v nižšom záujme o rozvoja malého a stredného podnikania u miestneho 

obyvateľstva. Pracovné príležitosti sú dostupné nielen v meste Nitra, ale aj v blízkych 

priemyselných parkoch a podnikateľských prevádzkach (priemyselný areál Čab ponúka 

približne 700 pracovných miest). Obyvateľstvo tak nachádza dostatok pracovných príležitostí 

v okolí a nie je tak „nútené“ hľadať si alternatíve zdroje príjmu. Mesto takisto ponúka širšie 

možnosti kultúrneho, spoločenského a iného vyžitia (divadlá, kiní, knižnice, záujmové 

činnosti, kluby, podujatia, besedy a pod.), čím sa nevytvára tlak na systematickejší  rozvoj 

a podporu týchto aktivít na vidieku.  

b) Interakcia medzi autochtónnym a alochtónnym obyvateľstvom 

Značnú časť obyvateľov mikroregiónu tvoria dosídlenci, ľudia prisťahovaní z Nitry alebo 

pracovni migranti, ktorí prišli najprv do Nitry a odtiaľ sa presunuli na vidiek v dôsledku 

relatívne priaznivých cien nehnuteľností či aktívnej bytovej politiky obcí. Obce mikroregiónu 

sú pre tuto vrstvu obyvateľov často len miestom pobytu, a nie priestorom nadväzovania 

priateľstiev a kontaktov, čo môže následne viesť k segregácii a separácii obyvateľstva. 

Početnou skupinou sú aj vlastníci víkendových nehnuteľností, ktorí prichádzajú do 

mikroregiónu za účelom krátkodobého oddychu. Len časť obyvateľov tvoria obyvatelia, 

ktorých aspoň dve predošlé generácie obývali tieto obce. Vzájomný vzťah týchto skupín 

pozitívne i negatívne, priamo i nepriamo, ovplyvňuje podmienky rozvoja prímestskej 

rekreácie. Prisťahované obyvateľstvo sa vo všeobecnosti prejavuje tendenciou vytvárať si 

menej intenzívny vzťah – k lokalite, k pôde, k ostatným obyvateľom.  Tým, že mikroregión je 

prevažne rezidentnou zónou, vytratila sa tu kontinuita vidieckeho osídlenia a obce stratili svoj 

pôvodný vidiecky charakter/vidiecke hodnoty. Len mala časť obyvateľov sa venuje 

poľnohospodárskym činnostiam vo väčšom rozsahu. Tí, ktorí pracujú v okolitých sídlach, 

nemajú dostatok času venovať sa poľnohospodárskym aktivitám a okolie svojich obydlí si 

upravujú skôr na rekreačné a estetické účely. V minulosti typický domáci chov hydiny, 

ošípaných a dobytka je dnes čoraz zriedkavejší. Záhrady sa využívajú skôr na rekreačné 

účely, resp. na pestovanie surovín pre domácu potrebu (kukurica, tekvice, petržlen, zemiaky, 

vinič, jablone, marhule, hrušky, slivky a pod.), nie však pre masovejšiu produkciu lokálnych 

produktov atraktívnych pre návštevníka z mesta. Tým, že pôdu prevažne obhospodarujú vo 

veľkom rozsahu družstvá a nie menší poľnohospodári, nie sú vytvorené ani vhodné 

podmienky pre zachovanie tradičných agrárnych postupov a techník, a teda pre rozvoj 
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agroturizmu. Pozitívom v tomto ohľade je aspoň podpora existujúcich lokálnych producentov 

v rámci certifikácie pod značkou regionálny produkt Ponitrie.  

V niektorých obciach je prítomný nedostatočný záujem obyvateľov (predovšetkým mladej 

generácie) o verejné dianie a organizáciu spoločenského a kultúrneho života. Úroveň 

komunitného života, prejavujúca sa napr. mierou účasti na podujatiach, je vo veľkej miere 

závislá práve od vzájomných vzťahov obyvateľstva. Na druhej strane, práve prichádzajúce 

obyvateľstvo často predstavuje ľudské zdroje s výrazným výkonnostným a vzdelanostným 

potenciálom (manažéri, podnikatelia, vedci, lekári, umelci, učitelia, pracovníci vo verejnej 

správe). Pre rozvoj mikroregiónu je kľúčové zachytiť tento ľudský potenciál a premeniť ho na 

kapitál v prospech územia (napr. vo forme participácie na kultúrnom či športovom živote, 

prítomnosti v dôležitých pozíciách obecnej samosprávy).  

 

Záver 

Mikroregión Radošinka disponuje vhodnými podmienkami pre rozvoj prímestskej rekreácie, 

naviazanej predovšetkým na mestá Nitra, Topoľčany a Piešťany. Mierne zvlnený terén 

vhodný pre nenáročné turistické a cykloturistické trasy, atraktívna história obcí, zachovalý 

vidiecky charakter niektorých obcí, existencia vodných plôch, poľnohospodárska tradícia, 

bohaté kultúrne dedičstvo a množstvo ľudových producentov tvorí solídny základ pre 

budovanie rekreačných kapacít, voľnočasových produktov a služieb. Napriek tomu je tu stále 

prítomné nekomplexné, nedostatočné alebo fragmentárne využívanie prírodných a kultúrno-

historických zdrojov (nepriaznivý stav kultúrnych pamiatok; nedostatočne poznané 

a spracované hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo; nevyužívané prírodné prostredie pre 

rekreačné aktivity). Za kľúčové faktory, na základe ktorých by bolo možné rozvinúť 

koncepčnejší prístup v rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne Radošinka, možno 

považovať nasledujúce body:  

 podpora nosných tematických prvkov/kľúčových atribútov mikroregiónu a ich 

rozvinutie do podoby reálnych produktov a služieb (poľnohospodárstvo, včelárstvo, 

história a archeológia, osobnosti, sakrálne pamiatky, vodné plochy a pramene, 

poľovníctvo, zaniknuté vodné mlyny; vinárstvo a kultúrne tradície); 

 vytvorenie silných motívov pre účasť mestského obyvateľstva na aktivitách v 

mikroregióne  (vytvorenie tradície významného podujatia, vytvorenie jedinečného a 

rozpoznateľného produktu, podpora rekreačných aktivít); 

 budovanie, rozširovanie a skvalitňovanie turistickej infraštruktúry (realizácia cyklotrás, 

náučných chodníkov, tematických ciest, agroturistických zariadení, stravovacích, príp. 

ubytovacích kapacít; podpora malých a stredných podnikateľov); 

 realizácia komplexnej marketingovej komunikácie mikroregiónu a jej nasmerovanie na 

okolité lokality, najmä mestá Nitra, Trnava, Hlohovec, Topoľčany. 

 

Ak by sa podarilo aspoň časť z týchto podmienok splniť a z mikroregiónu by sa vytvorila 

plnohodnotná rekreačná prímestská zóna, prinieslo by to mnohé ekonomické 

i mimoekonomické benefity – pre samotných obyvateľov, návštevníkov i pre obecnú 

samosprávu. Čiastočná transformácia v súčasnosti prevažne rezidentne a komerčne 

využívanej lokality na prímestskú rekreačnú zónu by súčasne mohla napomôcť k eliminácii  

alebo aspoň zmiereniu mnohých negatívnych aspektov, s ktorými sa v súčasnosti skúmaná 
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lokalita potýka. Takýto proces je však veľmi dlhodobý a vyžaduje si koncepčný, 

koordinovaný, kontinuálny a systematický prístup, na ktorom budú aktívne participovať 

všetci kľúčoví stakeholderi v území. 
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POTENCIÁL ZANIKNUTÝCH KÚPEĽOV  PRE ROZVOJ 

CESTOVNÉHO RUCHU  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

THE POTENCIAL  OF EXTINCT SPA FOR TOURISM 

DEVELOPMENT IN SLOVAK REPUBLIC 

 
DARINA ELIAŠOVÁ1 

 

Abstrakt 

Príspevok  poukazuje na nevyužité možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku 

v spojitosti s existenciou prameňov termálnych a minerálnych vôd. V minulosti na týchto 

pramenných miestach boli zriadené funkčné kúpele, ktoré časom zanikli, avšak nezanikli 

samotné pramene ako potenciál rozvoja cestovného ruchu. Všetky zaniknuté kúpele sa 

nachádzajú v turisticky príťažlivom prostredí, ktoré sa hodnotí z hľadiska lokalizačných, 

realizačných a selektívnych predpokladov rozvoja cestovného ruchu.  Systém skúmania sa 

zameriava na východné, stredné a západné Slovensko. 

Kľúčové  slová 

Zaniknuté kúpele, termálne a minerálne pramene, cestovný ruch. 

 

Abstract 

This paper points out the unused tourism development opportunities in Slovakia in the 

connection with thermal and mineral springs existence. In the past, there were established 

working spa complexes at the spring-locations, which got  perished later on. However, the 

springs themselves kept flowing like a potential for tourism development in the future. All 

extinct spa are located in a tourist-attracting arrea, which gets evaluated from the location, 

realization and selection approach. The investigative system focuses on eastern, central and 

western Slovakia. 

Key words 

Extinct spa, thermal and mineral springs, tourism. 
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Úvod 

Slovenská republika je charakteristická množstvom prameňov termálnych a minerálnych vôd 

vhodných na rozvoj kúpeľného a rekreačného cestovného ruchu. Mnohé z týchto prameňov 

odtekajú bez úžitku, hoci v minulosti boli pri nich zriadené očistné, rekreačné i liečebné 

kúpele. Takmer každé mesto malo vo svojom rekreačnom zázemí kúpele, ktoré slúžili nielen 

obyvateľstvu z  blízkeho okolia, ale aj návštevníkom zo vzdialenejších miest, ba i zo 

zahraničia.  

Dobové záznamy o prameňoch a kúpeľoch na terajšom území Slovenskej republiky 

pochádzajú od významných učencov a cestovateľov od staroveku, cez stredovek a novovek, 

až po súčasných historikov, hydrogeológov, ekonómov, balneológov a ďalších odborníkov, 

ktorí sa kúpeľnej problematike venujú profesionálne i v rámci osobného záujmu. Napríklad 

významný polyhistor Matej Bel vo svojich Notíciách z roku 1735 – 1742 uvádza 137 

kúpeľných miest, pričom neuvádza kúpele na Spiši a v ďalších historických župách severného 

a východného Slovenska s vysokou koncentráciou minerálnych prameňov. 

Z pochopiteľných dôvodov sa, v dimenzii historických odkazov, nemožno vracať ku všetkým 

zaniknutým kúpeľom na Slovensku, preto sa príspevok sústreďuje na tie, ktoré existovali 

v 20. storočí. Osobitná pozornosť sa venuje kúpeľom zaniknutým po zmene politicko-

ekonomického systému a privatizácii slovenského kúpeľníctva. O zaniknutých kúpeľných 

miestach vyšlo viacero pozoruhodných publikácií so zameraním na konkrétne kúpele, región 

či celú republiku.   

Stať skúma príčiny zániku kúpeľov, ich súčasnú situáciu, ale aj možnosti obnovy zaniknutých 

kúpeľov vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch východného, stredného a 

západného Slovenska.  

1 Materiál a metódy 

Východiskom kreovania príspevku bolo štúdium pôvodných materiálov v archívoch 

Slovenskej republiky a Českej republiky, analýza dobových dokumentov, vedeckých a 

odborných článkov, ako aj knižných publikácií s kúpeľnou tematikou. Cenné poznatky boli 

získané z návštevy zaniknutých kúpeľných miest spojené s overením predpokladov rozvoja 

cestovného ruchu v týchto lokalitách. Metóda riadeného rozhovoru bola využitá v kontaktoch 

s balneohistorikmi v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a pamätníkmi niektorých 

zaniknutých kúpeľov. Výsledky primárneho a sekundárneho výskumu sa metódou indukcie 

pretavili do syntetických poznatkov. Na základe zovšeobecnenia preskúmaných konkrétnych 

javov a faktov v zaniknutých kúpeľných miestach Slovenskej republiky boli vypracované 

závery a odporúčania spojené s lokalizačnými, realizačnými a selektivnými predpokladmi 

rozvoja cestovného ruchu.  Všetky použité zdroje sú uvedené v literatúre. 

2 Výsledky 

2.1 Stručný prehľad zaniknutých kúpeľov 

Na začiatku  20. storočia bolo územie Slovenska súčasťou uhorského štátu, ktorý značnú 

pozornosť venoval rozvoju kúpeľníctva. Vysoká koncentrácia prírodných liečivých zdrojov 

predurčila výstavbu balneologických a klimatických kúpeľov.  
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Na mape Slovenskej republiky, obrázok 1,  sú okrem existujúcich kúpeľov zaznačené aj 

kúpele, ktoré časom zanikli: Baldovce, Banská Bystrica, Belušské Slatiny, Borová Hora, 

Bratislava, Byšta, Cemjata, Červený Kláštor – Smerdžonka, Černohorské kúpele, Gánovce, 

Gelnica – Thurzovské kúpele, Hajnačka, Herľany, Hlinné, Hodejov, Korytnica, Košice, 

Kráľová pri Senci, Levočské kúpele, Lipovce, Lučenec, Ľubické kúpele, Ľubietová, 

Ľubochňa, Malé Bielice, Malinová, Muľa, Nižná Šebastová – Išľa, Nová Ľubovňa, Oravská 

Polhora, Pezinok, Pukanec, Rakúsy, Revúca, Rovňany, Rožňava, Sivá Brada, Slaná Voda –  

Slanica, Slatina, Slatvina, Smolník, Soľná Baňa pri Prešove, Sobrance, Spišská Belá, Spišská 

Nová Ves – Novoveské kúpele, Svätý Jur, Šarišský Štiavnik, Švabľuvka, Veľaty, Vyhne, 

Železnô, Želovce a ďalšie. 

 

Obrázok 1: Mapa Slovenskej republiky. 

Zdroj: POTOČNÁ, E., CMOREJ, J. 2012. 

Pod zánik kúpeľov sa podpísali udalosti prvej a druhej svetovej vojny a neskoršie politicko-

ekonomické i ekologické zmeny, ktoré spôsobili ďalšiu redukciu kúpeľov. Relevantné príčiny 

zániku kúpeľov uvádzame  heslovite: 

 zmeny vlastníckych vzťahov spôsobené dynamikou štátoprávnej situácie, 

 zaplavenie územia pri výstavbe vodných nádrží a elektrární v čase industrializácie, 

 začlenenie kúpeľných miest do vojenského územia so zákazom vstupu verejnosti, 

 zásahy do pôdy meliorizačnými postupmi, ktoré viedli k strate prameňov minerálnych 

vôd, resp. k zmene miesta ich výveru, 

 premena kúpeľov na plniarne minerálnych vôd, 

 nezájem o voľne vytekajúce pramene prírodných minerálnych vôd zo strany obcí, 

 legislativne zmeny, napr. zákaz kosedrevinových a jedľových kúpeľov, 

 slabšia výdatnost prameňov, pokles teploty a mineralizácie vôd, 

 klimatické zmeny ovplyvňujúce bývalé klimatické kúpeľné miesta, 

 živelné pohromy. 

Významným medzníkom ovplyvňujúcim stav a vývoj kúpeľov na Slovensku bolo stretnutie 

reprezentantov slovenského kúpeľníctva, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 1947 na 

Štrbskom Plese, kde sa prijala rezolúcia o kategorizácii slovenských kúpeľov podľa hodnoty a 
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výdatnosti liečivých zdrojov a vybavenosti kúpeľných zariadení. Z vtedajších 45 kúpeľných 

miest sa vytypovali tri kategórie kúpeľov (ELIAŠOVÁ, 2009): 

 1. kategória – kúpele medzinárodného významu: Piešťany, Trenčianske Teplice, Sliač, 

Bardejovské kúpele, Smrdáky, Tatranská Lomnica*, Štrbské Pleso*  a  po vybudovaní aj 

Dudince.  

  

 2. kategória – kúpele celoštátneho významu: Baldovce*, Bojnice, Cigeľka*, Číž, 

Korytnica*, Lúčky, Nová Ľubovňa*, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Turčianske 

Teplice, Vyšné Ružbachy, Štós, Železnô*. 

  

 3. kategória – kúpele miestneho významu: Belušské Slatiny*, Brusno, Byšta*, Cemjata*, 

Gánovce*, Herľany*, Hodejov*,  Kováčová, Sivá Brada*, Smerdžonka*, Sobranecké 

kúpele*, Spišská Belá*, Šarišský Štiavnik* a ďalšie kúpele v tom čase nevyužívané.  

Kúpele označené hviezdičkou zanikli v priebehu socializácie slovenského kúpeľníctva, 

pričom je zjavné, že realizovaná kategorizácia ich aj predurčila na zánik. Privatizácia 

slovenského kúpeľníctva  po roku 1994 sa podpísala pod zánik Sobraneckých kúpeľov, 

Korytnice, Štrbského Plesa, Tatranských Matliarov; s vážnymi problémami zápasí Brusno. 

Označené kúpeľné miesta sú predmetom skúmania ich potenciálu pre cestovný ruch.  

3 Predpoklady  pre rozvoj cestovného ruchu v zaniknutých kúpeľoch 

K základným predpokladom rozvoja cestovného ruchu patria lokalizačné, realizačné a 

selektívne predpoklady, schematicky znázornené na obr. 2. Rozhodujúcim faktorom pre 

rozvoj kúpeľného cestovného ruchu sú prírodné lokalizačné predpoklady s existenciou 

prírodných liečivých zdrojov, kam v podmienkach Slovenskej republiky patria zdroje 

prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, klimatické podmienky vhodné na 

liečenie, peloidy, prírodné liečivé soli a plyny. 

 

Obrázok 2: Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Potenciál zaniknutých kúpeľných miest skúmame podľa uvedenej schémy v troch základných 

geografických regiónoch Slovenskej republiky.  

3.1 Východné Slovensko 

Región východného Slovenska je najbohatší na výskyt prírodných minerálnych prameňov 

a zároveň je to oblasť s najväčším počtom zaniknutých kúpeľov. 

Baldovce – ležia v nadmorskej výške 428 m n. m. Nachádza sa tu 11 zdrojov minerálnych 

vôd, z čoho sa na plniarenské účely využívajú 4 zdroje. Lokalita má primeranú infraštruktúru, 

avšak nedostatočnú supraštruktúru, preto je využiteľná na turistické účely ako východiskové 

i cieľové miesto turistických vychádzok. O obnove kúpeľov sa neuvažuje.   

Byšta – s miestnou časťou Byšta-kúpele, ktoré sú len názvom zaniknutých kúpeľov 

s pozostatkami kúpeľných budov. V súčasnosti sa ponúkajú na realitnom trhu. Obnova 

kúpeľov je neaktuálna vzhľadom na skutočnosť, že výdatnosť a mineralizácia prameňov 

nespĺňajú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu podľa  vyhlášky č. 

100/2006 Z. z. Realizuje sa tu rekreačný cestovný ruch s možnosťou ubytovania 

a stravovania. 

Cemjata – pamiatkou na zaniknuté kúpele je altánok s minerálnou vodou, ktorá sa využíva už 

len na pitné účely návštevníkov priľahlého lesoparku. Lokalita je prímestskou rekreačnou 

oblasťou mesta Prešov. Poskytuje bohaté možnosti na letnú i zimnú rekreáciu. 

Cigeľka – sa nachádza na severovýchodnom Slovensku na hranici s Poľskom. Minerálna voda 

s rovnomenným názvom sa využíva na pitné účely. Daná oblasť je zaujímavá ďalšími 

kyselkami. Lokalita nemá dostatočné realizačné a selektívne predpoklady na rozvoj 

organizovaného cestovného ruchu, zato je vhodná na individuálnu turistiku.  

Gánovce – podtatranská lokalita s náleziskom výliatku mozgovne neandertálskeho človeka 

svedčí o existencii minerálnych prameňov už v prehistórii.  Dlho zanedbané kúpeľné miesto 

sa pretransformovalo na komerčné zariadenie Aqua Spa Gánovce s využitím prameňov 

minerálnej vody. Keďže sa obec nachodí neďaleko Popradu, spĺňa všetky predpoklady pre 

rozvoj cestovného ruchu. 

Herľany – sú pre cestovný ruch výnimočné pre národnú prírodnú pamiatku  –   Herliansky 

gejzír. V súčasnosti je iba miestom turistickej atrakcie s nedostatočným využitím v cestovnom 

ruchu, hoci päť prameňov slanej, zemito-uhličitej vody vytvára predpoklady na rozvoj 

kúpeľného cestovného ruchu. Bývalý kúpeľný areál je rekreačným strediskom Technickej 

univerzity v Košiciach. (HUSOVSKÁ, TAKÁTSOVÁ, 2001).  

Nová Ľubovňa – miestna časť obce, označená ako Ľubovnianske kúpele, je v súčasnosti 

rekreačným strediskom s rekreačným zariadením SOREA a ďalšími zariadeniami 

poskytujúcimi služby rekreačného kúpeľníctva na báze štyroch prameňoch minerálnej vody. 

Lokalita je príkladom premeny kúpeľov na rekreačné miesto, ktoré spĺňa predpoklady 

ďalšieho rozvoja cestovného ruchu. 
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Sivá Brada  – je v súčasnosti národnou  prírodnou rezerváciou, kde pramene s minerálnou 

vodou vytvárajú travertínovú kopu s jazierkom bublajúcej vody. Zázemie pre turistiku vytvára 

neďaleké mesto Spišské Podhradie.  

Smerdžonka – je miestnou časťou obce Červený Kláštor v turisticky príťažlivom prostredí 

Pieninského národného parku. Pomerne skromné kúpele za Spišskou Magurou sa počas 

socializmu zmenili na rekreačné stredisko národného podniku Chemko Strážske. Po 

privatizácii bývalého rekreačného areálu spoločnosť DJK s. r. o. Košice  obnovila prírodné 

liečebné kúpele. Ide o jediné obnovené prírodné liečebné kúpele na Slovensku po druhej 

svetovej vojne. V súčasnosti sú to najmodernejšie kúpele, ktoré spĺňajú všetky predpoklady 

pre rozvoj cestovného ruchu. Môžu poslúžiť ako príklad pre revitalizáciu ostatných 

zaniknutých kúpeľov.  

 Spišská Belá – Belianske kúpele nemajú predpoklady na obnovu bývalých mestských 

kúpeľov,  spĺňajú požiadavky na prímestskú rekreáciu. 

Šarišský Štiavnik – je ďalším pokusom o obnovu zaniknutých kúpeľov, ktoré počas 

socializmu plnili funkciu detskej liečebne. Miestny podnikateľ rekonštruoval jednu budovu na 

penzión s reštauráciou a v  súčasnosti tu buduje vonkajší bazén. Perspektívne by tu malo 

vzniknúť wellness centrum ako základ rekreačného kúpeľného cestovného ruchu. 

Sobranecké kúpele  – po vojne totálne zničené a obnovené kúpele  sú negatívnym príkladom 

zániku funkčných kúpeľov v dôsledku problémov spojených s ich privatizáciou. Pramene 

v blízkosti chátrajúcich kúpeľných budov a v priľahlom lesoparku dávajú predpoklady na ich 

obnovu v prípade, že sa urovnajú spory medzi privatizérmi v spojitosti so vznikom 

spoločnosti Kúpele Sobrance.  

Štrbské Pleso – samotná lokalita sa nachádza v centre cestovného ruchu Slovenskej republiky, 

vo Vysokých Tatrách, preto tu nie je obava zo zániku cestovného ruchu. Zánik najznámejších 

klimatických kúpeľov s medzinárodným uznaním spôsobil vstup finančnej skupiny do tejto 

tatranskej osady, čo dokazuje silu peňazí bez ohľadu na verejný záujem.  

Tatranská Lomnica  –  bola centrom kúpeľného cestovného ruchu v období 1. ČSR. 

V súčasnosti sa tu realizuje vysokohorská letná i zimná turistika. Rozvoj materiálno-

technickej základe pre zimné športy ovplyvňuje prílev domácich i zahraničných návštevníkov, 

pre ktorých sa obnovuje miestna infraštruktúra a supraštruktúra.  

Tatranské Matliare   –  zariadenie vojenských klimatických kúpeľov bolo v roku 2010 

presťahované do Tatranských Zrubov. Kúpeľné budovy sú určené na predaj, avšak doteraz sa 

nenašiel vážny záujemca, ktorý by ich premenil na zariadenia voľného cestovného ruchu.  

3.2 Stredné Slovensko 

Pre tento geografický región Slovenska je charakteristický pomerne vysoký počet prírodných 

liečebných kúpeľov v súčasnosti. Situácia v zaniknutých kúpeľoch je takáto: 
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Hodejov – nachádza sa v južnej časti stredného Slovenska. Z bývalých kúpeľov ostal iba 

prameň prikrytý betónovou platňou, preto tu nie sú splnené ani lokalizačné predpoklady na 

rozvoj kúpeľného či rekreačného cestovného ruchu.  

Korytnica – kúpele chátrajúce od roku 2001 našli nového investora, a ten začína investovať 

do novej výstavby a rekonštrukcie kedysi známych kúpeľov. Kúpele sú súčasťou obce 

Liptovská Osada v blízkosti Ružomberka, ktorý sa nachádza na križovatke Liptova, Oravy 

a Nízkych Tatier, známych turistických centier na Slovensku. Prvé práce naznačujú, že 

Korytnici sa vráti lesk zašlých čias. Minerálne pramene v súčasnosti sú voľne dostupné a je tu 

aj plnička minerálnej vody.   

Železnô – v súčasnosti sa tu nachádza detská liečebňa a nie sú predpoklady, aby sa bývalé 

kúpeľné miesto obnovilo pre potreby cestovného ruchu.  

3.3 Západné Slovensko 

Oblasť západného Slovenska je najchudobnejšia na pramene termálnych a minerálnych vôd. 

Podľa kategorizácie kúpeľov z roku 1947 zanikli iba kúpele Belušské Slatiny. 

Belušské Slatiny. Samotné kúpele zanikli po 2. svetovej vojne a kúpeľné budovy slúžia pre 

potreby rímsko-katolíckej cirkvi. Samotné okolie Belušských Slatín je vhodné na rekreačný 

cestovný ruch s dostatočne zabezpečenou infraštruktúrou a supraštruktúrou. V rekreačnom 

stredisku sa nachádza termálne kúpalisko, minerálne pramene a zariadenia pre podnikovú 

a súkromnú rekreáciu. 

4 Diskusia 

Z naznačeného textu vyplýva, že zaniknutých kúpeľov i kúpeľných miest je na Slovensku 

podstatne viac. Je diskutabilné, či by všetky zaniknuté kúpele v prípade ich obnovy našli 

svoju klientelu a boli komerčne úspešné, pretože slovenský trh je pomerne malý. Navyše mu 

konkurujú existujúce prírodné liečebné kúpele, akvaparky a termálne kúpaliská. Za prínosný 

možno pokladať fakt, že obnova hodnotených kúpeľných miest je predmetom záujmu 

miestnych podnikateľov, ktorí sa usilujú  vytvoriť vhodný rekreačný priestor na báze 

prameňov termálnych a minerálnych vôd. Záujemcom o danú problematiku možno odporúčať 

Pasportizáciu a inventarizáciu prameňov  Slovenska, pri ktorej bol každý prameň presne 

zameraný satelitnou technológiou, sfotodokumentovaný a o každom prameni bola vyrobená 

krátka videosekvencia. 

 

Záver 

Počas vývoja slovenského kúpeľníctva dochádzalo k sústavnej zmene počtu kúpeľných miest, 

kúpeľov i kúpeľných zariadení, ktoré môžu existovať iba za predpokladu prírodných zdrojov, 

najmä prameňov termálnych a minerálnych vôd. Zaniknuté kúpele sú potenciálom rozvoja 

cestovného ruchu, no často iba na základe teoretických možností. Prax potvrdzuje, že obnove 

kúpeľov prekážajú interné i externé faktory, predovšetkým kapitálové a ľudské zdroje. 

Potešiteľné sú prípady obnovených kúpeľov pre potreby liečebného či rekreačného 

kúpeľníctva.  
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V súčasnosti je v Slovenskej republike 24 kúpeľných miest, ktoré využívajú 110 prameňov 

prírodných liečivých vôd. Prírodné liečebné kúpele  plnia funkciu kúpeľného i rekreačného 

cestovného ruchu.  Počet všetkých existujúcich prameňov, vrátane prameňov v zaniknutých 

kúpeľoch, eviduje Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.  

Priestor na obnovu turistických aktivít na báze využívania prírodných termálnych 

a minerálnych vôd možno uskutočňovať aj v rámci dobrovoľníckeho sektoru v miestnych 

podmienkach, kde sa prejavuje vzťah ku krajine a jej prírodným danostiam.  Na to majú 

predpoklady všetky lokality s využívanými i nevyužívanými prameňmi. 

 

Literatúra 

[1] ELIAŠOVÁ, D. a kol. 2003. Kúpeľníctvo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 

ISBN 80-225-1687-2. 

[2] ELIAŠOVÁ, D. 2004. Oživenie podnikateľských aktivít v zaniknutých kúpeľoch na 

východnom Slovensku. Medzinárodný workshop: Rozvoj malého a stredného podnikania 

v krajinách východnej a strednej Európy. Sobrance – Zemplínska šírava (Slovensko) – 

Užhorod (Ukrajina): 9. – 11. jún 2004. 

[3] ELIAŠOVÁ, D. 2009. Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo 

EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2887-0. 

[4] HUSOVSKÁ, Ľ., TAKÁTSOVÁ, J. 2001.  Slovensko KÚPELE – Prechádzky za zdravím 

a krásou. Bratislava : Príroda, 2001. ISBN 80-09-00266-9.  

[5] KRAHULEC, P. a kol. 1978. Minerálne vody Slovenska 1, 2. Martin : Vydavateľstvo 

OSVETA, 1978.  

[6] PAPP, S., HANKÓ, V., 1907. A Magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei. Budapest: 

A Magyar balneologiai egyesület kiadványa, 1907. 

[7] POTOČNÁ, E., CMOREJ, J. 2012.  J. 2012. Kúpele odviate časom. Poprad : Region 

Poprad, s. r. o. ISBN 987-80-970183-3-7. 
 

Charakteristika autora 

Autorka sa vo svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti zameriava 

najmä na problematiku kúpeľníctva a kúpeľného cestovného ruchu. Prednášky v uvedenej 

oblasti realizovala na vysokých školách doma i v zahraničí. Je členkou redakčnej rady 

vedecko-odborného časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu.  



53 

 

VÝZNAM MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIVĚ 

 

THE IMPORTANCE OF MINERALS IN NUTRITON 

 
MIROSLAV FIŠERA1 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá hlavními funkcemi minerálních látek v lidském organismu. Na základě jejich 

výskytu, vlastností, způsobech a formách jejich příjmu spolu s účinky vitamínů a dalších 

bioaktivních látek, jsou tyto funkce podrobněji popsány a na příkladech selenu, jódu, hořčíku, 

železa a dalších ve spojení s nízkomolekulárními antioxidanty a enzymy je ukázáno jejich 

fungování. V závěru jsou popsány i funkce minerálních látek jako přenašečů vzruchů 

a regulátory biochemických procesů. 

 Klíčová slova 

Minerální látky, antioxidanty, enzymatické systémy, přenašeče vzruchů 

 

Abstract 

The work deals with the main functions of the mineral compounds in the human body. On the 

basis of their occurrence, properties, paths and forms of their income, along with the effects 

of vitamins and other bioactive substances, these functions are described in more details and 

on examples of selenium, iodine, magnesium, iron etc. and in conjunction with other low 

molar mass antioxidants and enzymes are shown their activities. In the end of work, are 

described actions of mineral compounds as transferring agents of excitements and regulators 

of biochemical processes. 

Key words 

Mineral compounds, antioxidants, enzymatic systems, transmitters of excitements  
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Úvod 

Zájem o identifikační a speciační analýzu minerálních látek v potravinářských matricích 

vychází jednak z komplexního začlenění potravinářských matric do ostatních oblastí využití 

speciační analýzy (rizikové prvky a jejich formy v životním prostředí, odpadové hospodářství, 

ochrana pracovního prostředí a hygiena, toxikologie, farmacie, medicína, klinická chemie a 

biologie, věda o výživě, vodárenský průmysl, potravinářství, chemický a petrochemický 

průmysl a nakonec výroba polovodičů), ale také ze studia biologické aktivity, toxicity, 

mobility, biodostupnosti, životnosti a metabolismu jednotlivých forem, které mohou mít 

přímý nebo nepřímý vliv na kvalitu života. Souvisí to s otázkami různé toxicity, případné 

karcinogenity jednotlivých forem, ale také s možností vytvářet nanočástice, koloidy, nabité 

částice nebo volné ionty a komplexy. Pouze znalosti o charakteru jednotlivých forem, ať už 

z hlediska chemického nebo také fyzikálního, mohou vést k pochopení vzájemných 

chemických a biochemických reakcí týkajících se těchto forem a vedou k získání potřebných 

informací o toxicitě, esencialitě, biodostupnosti a nutričních vlastnostech jednotlivých forem.  

Ačkoliv například selen řadíme běžně mezi esenciální stopové prvky, rozdíl mezi koncentrací, 

která má příznivý efekt pro organismus a koncentrací, kdy se mohou začít projevovat toxické 

účinky, je velmi malý (Ipolyi, I. et al., 2001, He, Y., et al., 1998, Cava-Montesinos, P. et al., 

2003, Kadrabova, J. a Mad'aric, A., 1998). Tento dvojí efekt byl pozorován u řady prvků, 

které se běžně vyskytují v potravinách. V oblasti mezi Finskem a Tureckem je velmi nízké 

zastoupení selenu v geologickém podloží. Většina obyvatel zde trpí nedostatkem selenu, což 

má neblahý vliv na jejich zdravotní stav. V potravinách se selen nachází převážně v mase, 

kam se dostává spásáním zeleného krmiva hospodářskými zvířaty, ale také v rostlinných 

součástech potravin, kde také obsah selenu závisí na původním zastoupení v podloží a 

následně v půdě. Dnes se stále častěji uplatňují postupy doplňování potravy o stopové prvky, 

vitamíny a další nezbytné látky pomocí tzv. potravinových doplňků neboli suplementů, 

kterých je na trhu velké množství od různých výrobců. Tyto potravinové doplňky obsahují 

stopové prvky a mezi nimi i selen v různých formách. Potvrzení deklarovaného složení a tedy 

také odpověď na výskyt a množství prvků v jednotlivých formách může přinést pouze 

speciační analýza (Wrobel, K. et al., 2003). 

Vysoká zastoupení arsenu jsou charakteristická pro mořské živočichy a ryby, zvláště pak pro 

mořské korýše a měkkýše (např. ústřice 3,7 mg.kg-1, chobotnice 7,2 mg.kg-1, krevety 3,2 - 

26 mg.kg-1, humr 1,5 - 122 mg.kg-1). V těchto potravinách je ale převážná část arsenu vázána 

v téměř netoxických organických sloučeninách, např. arsenobetainu, arsenocholinu nebo 

arsenocukrech. 

Z potravin rostlinného původu se vyšší množství arsenu (desetiny mg.kg-1) vyskytuje v ovsu. 

Některá vína také obsahují vyšší množství arsenu. Běžné koncentrace ve vínech jsou 

v rozmezí 0,002 - 0,1 mg.dm-3. Tolerovatelná denní dávka arsenu pro dospělého člověka je 

140 g (při tělesné hmotnosti 70 kg). Skutečné denní dietární dávky arsenu se pohybují mezi 

17 g (Kanada 1987) a 130 g (Velká Británie 1985). Na dietární dávce arsenu se významnou 

částí podílejí ryby a podle některých údajů také nápoje (Velíšek, J., 1999). 

Mezi významné expoziční zdroje arsenu v České republice patří rýže, pivo, mouka, pečivo 

a mořské ryby. Nejvyšší zastoupení arsenu byla zjištěna v potravinách z mořských ryb, v rýži 

a koření. U rýže nelze vyloučit, že v produkčních oblastech mohou být používány starší 

pesticidy na bázi sloučenin arsenu. Jako plodina pěstovaná na „zaplavovaných polích“ má 

rýže podstatně vyšší tendenci ke kumulaci látek rozpuštěných ve vodě včetně arsenu. 
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Odhadovaná expoziční dávka arsenu a jeho anorganických sloučenin v České republice 

pravděpodobně nepředstavuje pro populaci zdravotní riziko. Rýže zůstává pro kontrolu velmi 

zajímavým objektem. Je doporučována jako poměrně „čistá potravina“, vegetariány je 

konzumována ve větší míře než je průměr pro populaci, přičemž její obliba obecně mírně 

stoupá, ale ukazuje se, že může být významným zdrojem expozice řadou kontaminantů, 

včetně arsenu. Navíc se ukazuje, že velký podíl arsenu v rýži, až 2/3 přítomného množství, lze 

považovat spíše za anorganické sloučeniny vykazující vyšší toxicitu. To je rozdíl ve srovnání 

s výskytem arsenu v rybách, kde je naopak převaha arsenu ve formě málo toxických 

organických sloučenin (95 - 98 %). Překvapující je příspěvek piva k celkové expozici, v němž 

je přítomen převážně v toxičtějších anorganických formách (78 % z celkového obsahu 

arsenu). Opětovně je nutné zdůraznit potřebu studií definujících podíl organických a 

anorganických sloučenin arsenu v naší stravě. Na základě stanovení celkového arsenu v 

potravinách (na tuto hodnotu je obvykle postaven hygienický limit) jen těžce posoudíme jeho 

„reálnou toxicitu“ (Ruprich, J., 2002). 

1 Hlavní funkce a působení minerálních látek 

Hlavní funkce a působení minerálních látek a vitamínů v lidském organismu jsou především 

regulační, redoxní a biokatalytické, přičemž také významně podporují skeletotvorné reakce a 

aktivity přenašečů nervových vzruchů. Zastoupení minerálních látek v potravinách je v 

rozsahu 0,1 - 5 %. 

1.1 Složení lidského těla   

Minerální látky získáváme z potravy, kterou konzumujeme spolu s dýchaným vzduchem (cca 

2930 l/den). Prvky můžeme rozdělit na majoritní, minoritní a stopové (makroprvky a 

mikroprvky), dále pak na biogenní a toxické. Z tohoto úhlu pohledu se nejčastěji sledují 

následující toxické prvky – Pb, Hg, Cd, Al, As, F, Tl, Be, Sr, Cs a stopové prvky, které jsou 

toxické při vyšších koncentracích – Cu, Mn, Co, Zn, Mo, Fe, Se, Ni, Cr, Sn, V (tab.1.).   

Tab. 1: Obsahy makroprvků v lidském těle 

Prvek Procento tělesné hmotnosti (%) 

Kyslík 65 

Uhlík 18 

Vodík 10 

Dusík  3,0 

Vápník 1,5 

Fosfor 1,0 

Draslík 0,55 

Síra 0,25 

Sodík  0,15 

Chlór 0,15 

Ostatní prvky (včetně Mg, Fe, Mn,Cu a I 0,55 

1.2 Vliv množství a formy minerálních látek na vlastnosti potravin 

Množství a konkrétním přítomná forma vazby prvku (struktura) má vliv na organoleptické 

vlastnosti potravin (barva, zákal, chuť). V závislosti na množství a formě vazby (rozlišujeme 
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anorganické iontové formy v různém oxidačním stupni a organicky vázané ve formě 

organokovových struktur různé složitosti. Ve výjimečných případech můžeme rozlišovat 

v obou základních formách i izotopické rozdíly anebo vzájemné poměry přirozeně se 

vyskytujících izotopů). V závislosti na této formě pak mohou fungovat minerální látky jako 

katalyzátory oxidace anebo se u nich mohou projevovat různé toxické účinky. S formou 

vazby také souvisí různá biodostupnost určitých látek. Příklady různých forem vazeb 

minerálních látek jsou následující – sloučeniny  prvků - organokovové sloučeniny TEO 

(tetraethyl olovo), DFA (difenylarzán), DMR (dimethylrtuť); anorganické oxokyseliny a 

jejich soli - chromany, dusitany, dusičnany, arzenitany a arzeničnany, dále pak kyanidy, 

arzan, sulfan, fosfan ap. 

 

 

Názory na toxicitu nebo biogenní účinky určitých látek se za poslední období značně změnilo 

a na obr. 1 je ukázáno, jak se měnil názor na vlastnosti prvku selenu v průběhu minulého 

století. Od poznatků o jeho vysoké toxicitě (elementární forma o vysoké koncentraci – 

hutnictví) až karcinogenitě (prachové částice) se názor postupně změnil a poznatky vědeckého 

bádání o jeho vlastnostech a biochemických reakcích v organismu ukázaly jeho význam 

z hlediska stopového esenciálního prvku, který se zúčastňuje celé řady významných 

biochemických reakcí a antioxidačních procesů ve spolupráci s ostatními minerálními látkami 

a enzymy v glutathionperoxidázovém systému (obr. 2.) a při metabolismu jodu. 

 

Obr. 2: Schéma antioxidačního působení glutathionperoxidázového systému  

Obr. 1: Vývoj názorů na toxicitu selenu 
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Selen většinou funguje jako analog různých sirných sloučenin nejčastěji aminokyselin (kde je 

síra zaměněna za selen a ve formě selenocysteinu, selenomethioninu, selenomethylseleno-

methioninu je zabudováván do enzymatických systémů, dále zabraňuje hemolýze červených 

krvinek peroxidem vodíku, zajišťuje krevní metabolismus v játrech, reaguje s těžkými kovy 

(Hg,Cd, As, Pb) za vzniku nerozpustných selenidů, které jsou pak vylučovány z těla, podílí se 

na funkci kyselé fosfatázy leukocytů a glukuronidázy a je součástí jodthyronin-5’-dejodázy 

v procesu metabolismu jodu (obr. 3). 

 

Obr. 3: Schéma metabolismu jodu.   

1.3 Vitaminy a jejich spolupůsobení s minerálními látkami 

Některé minerální látky jsou stavební součástí vitamínů a dalších fyziologicky významných 

látek (Co, Fe, Mg - oxidoreduktázy, hemoglobin, chlorofyl, kobalamin (B12). Naopak 

vitamíny často přispívají k synergické podpoře absorpce důležitých minerálních látek (Mo, V, 

Zn, Fe, Mn). Vitamíny jsou esenciálními složkami potravin, které si vyšší organismy nejsou 

schopny sami syntetizovat. Jejich obsah velmi kolísá a je závislý na obsahu v surovině, 

způsobu skladování a zpracování. Stabilita jednotlivých vitamínů je odlišná a v 

technologickém procesu dochází k jejich změnám vlivem tepelných, oxidačních a světelných 

zásahů a také v závislosti na jejich tuko- nebo vodorozpustnosti . 

 skupina A - stabilní proti vysokým teplotám, ale ne proti kyslíku, kovům a UV-záření; 

 skupina  B - termostabilní v kyselém prostředí - v alkalickém oxidace; 

 vitamin C je mimořádně oxylabilní, zvláště v přítomnosti kovových katalyzátorů, enzymů, 

alkalickém prostředí a působením vysokých teplot; 

 skupina D - oxylabilní, hlavně při vysokých teplotách; 

 skupina E (tokoferoly) - citlivé na UV světlo, kyslík a kovy; 

 vitamíny F, K, PP, kyselina listová nejsou z hlediska stability významné 

Potravinové doplňky 

Za určitých okolností mohou vhodně doplňovat přirozenou stravu a dodávat tělu nutriční 

látky, jež jsou nutné k udržení optimálního zdravotního stavu, především v těhotenství a ve 
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stáří. Základní funkce potravinových doplňků jsou pomáhat v prevenci zdravotních poruch 

vzniklých z nedostatku určitých látek v potravě, pomáhat léčit nemoci, především infekce, 

které zvyšují nároky na některé nutriční látky, pomáhat při léčení zánětů kloubů a artrózy a 

pomáhat v prevenci srdečních a cévních onemocnění a cukrovky a podporovat jejich léčení. 

Doporučená denní dávka (DDD) představuje takové množství účinné látky, které se pokládá 

za přiměřené (klinicky testováno), aby se zabránilo jejímu nedostatku u zdravého dospělého 

člověka. 

2 Nejvýznamnější oblasti působení minerálních látek a vitamínů 

Za nejvýznamnější oblast působení minerálních látek a vitamínů s antioxidačními účinky je 

působení proti vzniku oxidačního stresu a proti vzniku primárních reaktivních kyslíkových 

intermediátů (ROS). Na této úrovni působí primárně jednoduché sloučeniny s antioxidačními 

účinky na bázi Fe a Cu obsažené v krvi a krevní plazmě, kde inhibují enzymy katalyzující 

tvorbu ROS (transferin, laktoferin, albumin, ceruloplasmin) a působí také na intracelulární 

úrovni (metalothionein). 

 Na vyšší úrovni fungují sekundární antioxidanty a enzymatický systém, který využívá 

minerální prvky Cu, Zn, Mn, Se ve svých molekulách. Například superoxiddismutasa (SOD), 

což je metaloenzym (v aktivním centru obsahuje dva atomy přechodného kovu). Vyskytuje se 

ve více izoformách (Cu/Zn SOD, Mn-SOD, Fe-SOD, extracelulární) a katalyzuje dismutaci 

superoxidového radikálu. Při nedostatku SOD dochází k hromadění superoxidu (poškození 

mozku a míchy) a naopak nadbytek SODve de k hromadění peroxidu vodíku (poškození 

DNA). 

Poslední úroveň představují terciární antioxidanty, jež představují opravné enzymy, které mají 

za úkol opravovat DNA. Tato oprava může být úplná - do původního stavu, excizní – kdy 

dochází k vyštěpení poškozeného místa a nakonec tolerantní – kdy dochází k obnovení funkce 

DNA replikací. Obecně proces opravy probíhá ve třech fázích - 1. rozpoznání a odstranění 

poškozeného místa; 2. vyplnění mezery podle komplementárního vlákna a 3. spojení nově 

syntetizovaného řetězce s původním vláknem (obr. 4). Jejich vzájemné působení je velmi 

důležité, neboť reaktivní kyslíkové intermediáty jako vedlejší produkty energetického 

metabolismu cíleně působí na DNA, proteiny a lipidy. 

Při poškození DNA vznikají zlomy, dochází k výměnám bází, mutacím poškození proteinů, 

změnám bočních řetězců, fragmentaci, vzniku příčných vazeb a peroxidaci lipidů, jež má za 

následek změnu propustnosti buněčných membrán. 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Rozdělení antioxidantů.   
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3 Minerální látky jako přenašeče vzruchů a regulátory biochemických 

procesů  

Minerální látky také fungují jako iontové přenašeče nervových vzruchů, pomáhají při regulaci 

srdečního rytmu, umožňují transport živin přes buněčné membrány (Ca, Na, K, Mg, Li). 

Některé fungují jako vázané přenašeče (vázané na určitou molekulu, např. Ca2+ kalmodulinu 

změnou konformace molekuly způsobí nervový vzruch). 

Další prvky jako součást minerálních látek (Ca, Mg, I, Cr, Sn) fungují jako regulátory tvorby 

hormonů a jiné se zúčastňují významných procesů při získávání energie pro buňky (sodno-

draselná pumpa – ADP/ATP), jako součást iontových kanálů v buněčných membránách, 

přenašeče vzruchů při smyslovém vnímání a fungování kosterního svalstva.        

4     Faktory ovlivňující příjem minerálních látek a vitamínů  

Rozhodující pro příjem minerálních látek a vitamínů lidským organismem je genetická 

výbava jednotlivce a objektivní činitele. 

Mezi subjektivní činitele, jež podmiňují zdravou funkci organismu, můžeme řadit určité 

rizikové faktory, jako jsou stres a pracovní zátěž (vlivy životního prostředí), nedostatek 

tělesného pohybu, nevhodná strava, jednostranné diety – omezení přijmu fyziologicky 

důležitých živin (vegetariáni, vegani), toxická zátěž vlivem nadužívání určitých látek 

(kouření, drogy, léky, alkohol), nemoci, rekonvalescence, stáří, těhotenství. 

Pro určité doplnění nebo zvýšení příjmu určitých živin, minerálních látek (makrosložky a 

stopové prvky) a vitamínů je možné za určitých okolností (potvrzení nedostatku laboratorním 

vyšetřením, konzultace s lékařem) využit možnost přijmu těchto látek v potravinových 

doplňcích. Je nutné zde respektovat mimo jiné doporučenou denní dávku, příp. maximální 

bezpečnou dávku, pokud jsou tyto informace dostupné. 

 

Závěr 

Uvedený přehled ukazuje důležitost minerálních látek v potravinách, význam jejich 

vyváženého příjmu pro člověka  a souvislosti nejvýznamnějších biochemických procesů 

probíhajících v lidském organismu. Zvláště významné jsou antioxidační vlastnosti mnoha 

prvků, které mohou synergicky spolupůsobit z řadou látek ze skupiny vitamínů, 

polyfenolických látek a ostatních nízkomolekulárních látek s antioxidačními účinky. 

Podobně mohou fungovat i ve spojení s vysokomolekulárnímilátkami zpravidla ze skupiny 

enzymů, jejichž účinky potenciálně zesilují a zefektivňují. Minerální látky je možné získávat 

z celé řady přírodních potravinových zdrojů a při prokázaném nedostatku je možné je 

efektivně doplňovat pomocí potravinových doplňku při respektování doporučených dávek 

těchto látek. 

 



60 

 

Literatura 

ALSING PEDERSEN, G., LARSEN, E. H.: Fresenius J. Anal. Chem. 358, 591, (1997).  

CAVA-MONTESINOS, P., CERVERA, M., PASTOR, A., GUARDIA M., Anal Chim. Acta 

481, 291, (2003). 

CORNELIS, R., CAUSO, J., CREWS, H., HEUMANN, K., Handbook of Elemental 

Speciation Techniques and Metodology, Wiley, UK, (2003) Dietary Suplement Fact Sheet:  

Selenium., [online].[cit. 2010-12-11] dostupné z WWW: http://www.ods.od.nih.gov/ 

factsheets /selenium.asp#h1 

GOESSLER, W., KUEHNELT, D., Analytical Methods for the Determination of Arsenic and 

Arsenic Compounds in the Environment, in Environmental Chemistry of Arsenic. W. T. Jr. 

Frankenberger (Ed.). Marcel Dekker Inc., New York – Basel, (2002) 

GÓMEZ-ARIZA, J. L., CARO DE LA TORRE, M. A.,GIRÁLDEZ, I., SÁCHEZ-RODAS, 

D., VELASCO, A., MORALES, E., Applied Organometallic Chemistry 16, 265, (2002) 

GUO, L., MATYSIK, F. M., GLÄSER, P.: Anal. Bioanal. Chem. 380, 669, (2004)  

HE, Y., MOREDA, J., CERVERA, M., GUARDIA, M., JAAS 13, 289, (1998). 

IPOLYI, I., STEFÁNKA, Z., FODOR, V., Anal. Chim Acta 435, 367, (2001). 

KADRABOVA, J., MAD'ARIC, A.: The daily selenium intake from hospitál diet. 

Proceedings - Seminar on Atomic Spectrochemistry, 14th, Podbanske, Slovakia, Sept., 

1998, pp. 225-226 

OCHSENKÜHN-PETROPOULOU, M., MICHALKE, B., KAVOURAS, D., SCHRAMEL, 

P., Anal. Chim Acta 478, 219, (2003).  

RUPRICH, J.: Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva. [on-line]. 2002, [cit. 15- 5- 2006]. 

Státní zdravotní ústav Praha. Dostupné z WWW: http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds05c/ 

CHEMON/ anorg/AS.pdf  

SZPUNAR, J., LOBINSKI, R., Journal of Analytical Chemistry 363, 550, (1999). 

SZPUNAR, J., LOBINSKI, R.: Hyphenated Techniques in Speciation Analysis.1. st.ed., 

Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003, 216 p. ISBN 0-85404-545-7 

VELÍŠEK, J.: Chemie potravin 2,1. vyd. Tábor: Ossis, 1999. 328 s. ISBN 80-902391-4-5 

WAHLEN, R., CATTERICK, T., J. of Chromatography B 783, 221, (2003).  

WROBEL, K., KANNAMKUMARATH, S. S., WROBEL, KAZ., CAUSO, A., J. Anal. 

Bioanal. Chem. 375, pp. 1323 – 138, (2003) 



61 

 

VLIV TEPELNÉ ÚPRAVY NA HMOTNOSTNÍ ZTRÁTY 

 A JAKOST MASA 
 

INFLUENCE OF COOKING FOR WEIGHT LOSS  

AND QUALITY MEATS 

 
JAN HRABĚ1, TOMÁŠ  ULBRICH2, IGNÁC HOZA3, MONIKA LESOVSKÁ4 

 

Abstrakt 

Hmotnostní ztráty masa a náklady na tepelnou úpravu jsou aktuální z celé řady důvodů. 

Jednak mají významný dopad na ekonomiku výrobních závodů respektive gastronomických 

zařízení a v neposlední řadě na senzorickou jakost hotových výrobků a tedy spokojenost 

zákazníka, který výrobky posuzuje především smyslově (hédonicky). Faktorů ovlivňující 

hmotnostní ztráty masa při tepelné úpravě je celá řada. Tato publikace je však cíleně 

zaměřena na komparaci hmotnostních ztrát u různých druhů mas jatečných zvířat (hovězí, 

vepřové) na základě tepelné úpravy provedené na moderním, rovněž však konvenčním 

technologickém zařízení (hold-o-mat, konvektomat, konvenčnípečicí trouba). Z výsledků 

experimentů vyplývá, že nejlépe hodnoceným zařízení jak po stránce hmotnostních ztrát, 

senzorické jakosti, ale i energetických nákladů bylo hodnoceno zařízení hold-o-mat. 

Klíčová slova 

Hmotnostní ztráty, tepelná úprava, senzorická jakost, zařízení hold-o-mat 

Abstract 

The loss in weight of meat and cooking costs are the actual for many reasons. First, have a 

significant impact on the economy of factories or dining facilities and not least on the sensory 

quality of finished products and customer satisfaction, which assesses products primarily 

sensorially (hedonic). Factors affecting the weight loss during cooking of meat are many. 

This publication is aimed at the comparison of weight loss with various kinds of meat(beef, 

pork) based on cooking on a modern, but also conventional technological equipment (hold-o-

mat, convection oven, roasting oven). The experimental results show that the highest rated 

device both in terms of weight loss, sensory quality, but also energy costs were evaluated the 

hold-o-mat. 

Key words 

 Weight loss, heat treatment, sensory quality, equipment hold-o-mat 
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Úvod 

Na vzniku nových technologických zařízení určených pro přípravu pokrmů, která v posledním 

desetiletí zažívají největší rozmach, nemá podíl jen celkový vývoj technologií, které šetří jak 

čas, tak peníze, ale jsou to i narůstající požadavky ze strany zákazníka. Hosté se mnohdy 

nespokojí pouze s uspokojením svých základních potřeb, ale touží po jídle, které v nich svou 

netradičností zanechá nějaký zážitek. Dnešní kulinární trendy jsou doslova závislé na těchto 

speciálních technologiích, protože umožňují utvářet něco neotřelého a nového, čeho by při 

využití tradičních technologických postupů nejspíš nebylo možné dosáhnout. Díky zavedení 

moderních technologií se provoz stává viditelnějším a zároveň snižuje své ekonomické 

náklady, jelikož kromě nízké spotřeby představují také způsob, jak snížit hmotnostní ztráty 

připravovaných pokrmů a zlepšit jejich senzorické vlastnosti (vůni, chuť, konzistenci). 

Způsob tepelné úpravy masa v podstatné míře ovlivňuje senzorickou jakost a hmotnostní 

ztráty masa. V poslední době jsou vybavovány gastronomické provozy novou moderní 

technologií mající vliv na uvedené faktory. V práci je provedena komparace hmotnostních 

ztrát u různých druhů mas jatečných zvířat (hovězí, vepřové) v závislosti na použité 

technologii. Dále bylo provedeno senzorické hodnocení tepelně upravených mas, jako nedílná 

a doplňující součást komplexního hodnocení. 

Tepelná úprava potravin patří k nejvýznamnějším kulinární přípravě pokrmů. Dochází ke 

zvýšení chutnosti, stravitelnosti, využitelnosti živin a změně vzhledu. Při tepelných úpravách 

může dojít ke změnám pozitivním i negativním, proto je nutné zvolit takovou tepelnou 

úpravu, aby bylo dosaženo žádoucích změn, včetně zajištění nejdůležitějšího požadavku, a 

sice zdravotně nezávadné potraviny.Nejčastěji používané tepelné úpravy jsou pečení, vaření a 

smažení. 

1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE, MATERIÁL A METODY  

1.1 Vzorky masa použité na tepelnou úpravu 

Pro experiment bylo použito celkem 12 vzorků dvou druhů masa hovězího a vepřového, které 

byly vybrány jako srovnatelné s ohledem na jejich kvalitu a cenu. Jejich tepelná úprava byla 

provedena pečením v pečicí troubě, konvektomatu a hold-o-matu 

Jednalo se o maso čerstvé chlazené, určené k přímé spotřebě (obr.1). Označení a specifikace 

vzorků masa včetně použité technologie pečení použitých k experimentu: 

 A1 – hovězí roštěnec vysoký připravený v konvenční troubě 

 A2 – hovězí roštěnec vysokýpřipravený v konvektomatu 

 A3 – hovězí roštěnec vysokýpřipravený v hold-o-matu 

 B1 – vepřová krkovice připravená v konvenční troubě 

 B2 – vepřová krkovice připravená v konvektomatu 

 B3 – vepřová krkovice připravená v hold-o-matu 

 C1 – vepřový bůček připravený v konvenční troubě 

 C2 – vepřový bůček připravený v konvektomatu 

 C3 – vepřový bůček připravený v hold-o-matu 

 D1 – vepřové koleno připravené v konvenční troubě 

 D2 – vepřové koleno připravené v konvektomatu 

 D3 – vepřové koleno připravené v hold-o-matu 
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Obr. 1: Vzorky masa před tepelnou úpravou (zdroj: vlastní) 

1.2 Gastronomické zařízení použité na tepelnou úpravu 

Příprava vzorku a tepelné ošetření v hold-o-matu (typ GM-0311 E). Součástí zařízení byla 

přenosná teplotní sonda (obr. 2). Maso bylo 4 hodiny marinováno ve směsi oleje, soli a 

česneku a poté upravováno v hold-o-matu při 75 °C celých 15 hodin. (Gastroform,2014). 

Díky automatickému nastavení teploty a použití teplotní sondy bylo možné uskutečnit 

přípravu přes noc a maso průběžně podlévat. Teplota v jádře byla měřena pomocí teplotní 

sondy. Po dokončení tepelné úpravy bylo připravené maso udržováno při nižší teplotě ještě 

dalších 9 hodin,až do doby podávání.Maso bylo po vyjmutí křehké a šťavnaté, místy se až 

rozpadalo. Součástí pokrmu byl také silný a kvalitní výpek. 

 

Obr. 2: Hold-o-mat GM-0311 E (zdroj: vlastní) 

Dále byla použita konvenční pečicí trouba zn. nebo výrobní typ Redfox, typ PT-90 EL. Maso 

bylo stejně jako v předchozím případě marinováno a poté pečeno při 180 °C asi 4 hodiny. 

Před podáváním bylo 2 hodiny udržováno v hold-o-matu při teplotě cca 60 °C a poté 

předloženo k senzorickému ohodnocení.Maso hovězího roštěnce bylo po vyjmutí sice měkké, 

ale místy tuhé a méně šťavnaté. Vizuálně byly patrné vyšší hmotnostní ztráty. 
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Pečení v elektrickém konvektomatu značky Foinox, typ 6 GN (obr. 3). Maso bylo opět 

marinováno stejným způsobem a poté upravováno při 120 °C necelé 3 hodiny. Maso bylo 

vloženo do pečící nádoby, mírně podlito vodou a umístěno do přístroje.  

Během pečení bylo nejen maso, ale i teplota v jádře kontrolována pomocí teplotní sondy 

(Retigo,2012). Nebylo nutné průběžné podlévání, protože nedocházelo k odpařování vody, 

jako tomu bylo v předchozím případě. Maso bylo po vyjmutí měkké a šťavnaté a součástí 

pokrmu byl kvalitní výpek. 

 

Obr. 3: Konvektomat Foinox6 GN (zdroj: vlastní) 

Po ukončení tepelného opracování bylo provedeno senzorické hodnocení vzorků. Součástí 

experimentu bylo i rovněž hodnocení spotřeby elektřiny a sledování spotřeby vody, což jsou 

důležité faktory, které mohou ovlivnit rozhodovací proces při výběru gastronomického 

zařízení. Pro výpočet spotřeby (příkonu) elektřiny bylo vybráno použité resp. 

Kompatibilní gastronomické zařízení, u kterých byly výrobcem deklarovány technické 

parametry a funkce.  

 

2 Výsledky a diskuse 

2.1 Vyhodnocení hmotnostních ztrát 

Hmotnostní ztráty masa jsou zapříčiněny především vysokým úbytkem vody, zčásti tuku a 

dalších extraktivních látek. Nedochází pouze ke snižování hmotnosti, ale i úbytku živin, který 

může být způsoben i nesprávnou úpravou. Na tyto ztráty nemá vliv jen kuchyňská úprava, ale 

také druh masa, stáří, plemeno, doba zrání apod. (Paulus, Cidlinský,1989).  

Při použití klasických technologických úprav bývají často ztráty vysoké, v některých 

případech se pohybují až kolem 40 %. Naopak moderní technologická zařízení mají za cíl tyto 

ztráty snížit na minimum a přitom zachovat v mase co nejvíce výživných látek (Ulbrich, 

2012). 
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Tabulka 1:Hmotnostní ztráty u definovaných vzorků masa po tepelném opracování 

Vzorek 

Hmotnost 

v syrovém stavu 

(g) 

Hmotnost po 

tepelné úpravě 

(g) 

Ztráta (g) Ztráta v (%) 

A1 800 525 275 34,4 

A2 700 480 220 31,4 

A3 670 550 120 17,9 

B1 815 590 225 27,6 

B2 750 540 210 28 

B3 810 630 180 22,2 

C1 900 680 220 24,4 

C2 725 510 215 29,7 

C3 800 655 145 18,1 

D1 1460 1020 440 30,1 

D2 1 580 1 290 290 18,4 

D3 1 760 1 550 210 11,9 

Z uvedených výsledků (tabulka 1, graf 1) je možné usoudit, že hmotnostní ztráty vzorků 

připravovaných v  hold-o-matu jsou podstatně nižší než u vzorků připravovaných v konvenční 

pečicí troubě a konvektomatu. Nejvyšší rozdíl hmotnostních ztrát (rozdíl o 18 %) byl 

zaznamenánu vzorku vepřové koleno upravené v pečicí troubě a hold-o-matu. Naopak 

nejnižší rozdíl je mezi vzorky B1 a B2, kde tvoří pouhých 0,4 %. V obou případech ale může 

mít na procento ztráty vliv množství tuku obsažené v mase, vzhledem k tomu, že se nejedná o 

čistě libovou svalovinu. Na základě výše uvedených hmotnostních ztrát se jako nejméně 

vhodný pro účel pečení ukázal vysoký hovězí roštěnec, kde jsou tyto ztráty vůči ostatním 

druhům opravdu vysoké, což se rovněž projevilo v senzorické jakosti. 

 

Graf 1: Celkové hmotnostní ztráty v % (zdroj: vlastní) 
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2.2 Hmotnostní ztráty a jejich průměrné hodnoty. 

V tabulce 2 jsou z předchozích údajů sestaveny průměrné hmotnostní ztráty pro každé 

technologické zařízení. Jak už bylo zmíněno, nejlépe z tohoto měření vyšel hold-o-mat, u 

kterého se hmotnostní ztráty pohybují v průměru kolem 17 %. Konvenční trouba a 

konvektomat se mezi sebou příliš neliší, rozdíl tvoří jen asi 2 %, ale oproti tradiční konvenční 

troubě poskytuje konvektomat určité funkce a výhody, které určitě hrají při výběru 

vhodnějšího technologického zařízení velkou roli. V neposlední řadě jsou tato data závislá 

také na druhu a charakteru použitého masa. 

Tabulka 2: Průměrné hmotnostní ztráty 

Druh masa 
Použité technologické zařízení 

Konvenční trouba Konvektomat Hold-o-mat 

Hovězí roštěnec 34,4 31,4 17,9 

Vepřová krkovice 27,6 28 22,2 

Vepřový bůček 24,4 29,7 18,1 

Vepřové koleno 30,1 18,4 11,9 

Průměrné hodnoty 29,1 % 26,9 % 
17,5 

% 

 

2.3 Spotřeba elektrické energie 

Spotřeba energií je vhodným doplňujícím kritériem pro ekonomické posouzení použité 

technologie v rámci komplexního posouzení řešeného problému. V každé kuchyni veřejného 

stravování je denně spotřebováno velké množství energií, což má za následek i značné 

náklady. Při šetření energií není důležitá jen ochota a spolupráce personálu, ale i využití všech 

předností moderních technologií (Černý, 2003).  

Pro výpočet spotřeby elektřiny bylo třeba vybrat konkrétní zařízení a zjistit všechny potřebné 

údaje. Do této práce byly vybrány technologie značky Redfox a Retigo. Vzhledem k tomu, že 

ceny elektřiny se liší v závislosti na místě odběru, druhu tarifu apod., jsou tyto výpočty 

aplikovány na restauraci Surfbar v Jedovnicích, kde byly připravovány pokrmy určené pro 

komparaci hmotnostních ztrát. Výpočty jsou rovněž aplikovány na přípravu masa pečením, 

proto je délka přípravy shodná s údaji z předchozích kapitol. 

 Elektrická trouba 

Využití těchto „tradičních“ zařízení je v posledních letech na ústupu, proto jejich nabídka není 

příliš vysoká. Pro účely výpočtu energií byla vybrána elektrická pečicí trouba značky Redfox, 

typ PT-90 EL, která byla použita v rámci experimentální části. 

 Konvektomat 

Nabídka konvektomatů na českém trhu je v současné době velmi vysoká a není snadné vybrat 

ten nejvhodnější. Pro účely výpočtu energií byl vybrán konvektomat značky Retigo, typ O 

611 i z modelové řady Orange Vision. Tato řada konvektomatů je určena pro uživatele 
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s nižšími nároky na množství funkcí, ale klade důraz na vysokou kvalitu a jednoduchost 

ovládání (Retigo, 2012).  

Z porovnání je zřejmé, že cena využití tohoto zařízení je minimálně jednou tak vysoká, jako 

při použití klasické konvenční trouby. Příčinou je právě vysoká energetická náročnost 

(příkon). I přes to, že konvektomat poskytuje oproti běžné troubě řadu užitečných funkcí, měl 

by podnik zvážit, zda se mu v konečné fázi vyplatí do tohoto přístroje investovat. Nabídka 

konvektomatůje v současnosti velmi vysoká, a určitě lze najít zařízení, které bude pro daný 

podnik více optimální, a to z hlediska spotřeby i pořizovací ceny. 

 Hold-o-mat 

Nabídka hold-o-matů není tak vysoká jako nabídka konvektomatů, ale zájem o tato zařízení se 

v posledních letech zvyšuje, a to nejen díky velké úspoře energií, ale i možnosti 

nízkoteplotního pečení, zejména přes noc. Pro účely výpočtu energií byl vybrán hold-o-mat 

značky Retigo, typ Standard s teplotní sondou. Maso v hold-o-matu je většinou připravováno 

částečně přes noc a částečně přes den, bude tento výpočet obsahovat kombinaci běžného 

(denního tarifu) a nízkého (nočního tarifu). 

Z výsledků je zřejmé, že i přes délku přípravy 15 hodin vychází použití tohoto zařízení 

nejvýhodněji. To je zapříčiněno jednak využitím nízkých tarifů, ale především celkovou 

nízkonákladovostí samotného přístroje. Investice do tohoto zařízení může do budoucna 

přinést vysoké energetické úspory. Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Náklady na elektrickou energii  

Gastro 
zařízení 

Příkon kWh 
Doba přípravy 
hod. celkem 

Běžný tarif 
4,81 Kč/hod 

Nízký tarif 
2,16 Kč/hod. 

Cena Kč 

Hold-o-mat 1 15 7 8 50,95 

Konvektomat 10,2 3 3 - 147,19 

Elektrická 
pečicí trouba 

 
3,13 

 
4 

 
4 

 
- 

 
60,22 

Cenové vyjádření potřeby el. Energie je sice důležitým doplňujícím ukazatelem, avšak pro 

objektivní vyhodnocená by bylo vhodné doplnit o cenugastronomického zařízení, odpisy 

apod.  

2.4 Senzorické hodnocení 

Rozhodujícím kriteriem spokojenosti zákazníka je senzorická jakost (chutnost). Vztah 

konzumenta k pokrmu je určován především pocitovým (hédonickým) dojmem. Výrobek 

musí být především chutný (Pokorný, 1999).Cílem hodnocení bylo získat  důležitý ukazatel a 

sice senzorickou jakost vzorků masa tepelně upraveného v konvenční troubě, konvektomatu a 

hold-o-matu, která by vhodně doplňovala  údaje o hmotnostních ztrátách a může tak pomoci 

při optimalizaci  výběru vhodného technologického zařízení. 

Předmětem senzorického hodnocení bylo hodnocení těchto senzorických znaků: Barvy a 

vzhledu masa, šťavnatosti, konzistence, vůně a chuti. Vzorky byly hodnoceny podle jakostní 

stupnice čísly 1 až 5 (kdy 1 znamená výbornou jakost, kategorie 2 - dobrou jakost, 3 - 

průměrnou jakost, 4 – méně dobrá   a 5 - nevyhovující  jakost). Panel hodnotitelů byl složen 
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ze 13 zaškolených hodnotitelů. Jako výsledné hodnocení byl použit medián na základě 

výsledků všech hodnotitelů. 

 Hodnocení barvy a vzhledu 

Nejlépe byl hodnocen vzorek C3, čili vepřový bůček připravovaný v hold-o-matu, u kterého 

byla barva typická, výrazná, narůžovělá. Nejhůře byly hodnoceny vzorky A1 a D1 (jakost 

méně dobrá) připravované v konvenční troubě, u kterých byla barva odlišná od standardu.  

Další vzorky byly většinou hodnoceny  kategorií jakosti 2. Barva byla standartní pro daný 

druh tepelně opracovaného masa, maso bez šlach a s jemnými vlákny. 

 Hodnocení vůně 

Při  hodnocení vůně  nebyly zjištěny  signifikantní rozdíly,  všechny vzorky byly hodnoceny 

jakostní kategorií  3  (dobrá jakost), což odpovídá  charakteristice pro vůni méně výrazná, ale 

typická (charakteristická ) pro daný druh masa. 

 Hodnocení šťavnatosti 

Vzorky připravené v hold-o-matu  (B3, C3 a D3), čili krkovice, bůček a koleno  byly 

hodnoceny jako výborné.Vzorek A3  kategorií jakostidobrá.Nejhůře byl hodnocen vzorek A1, 

čili hovězí roštěnec připravený v konvenční troubě, kdy maso bylo vysušené, suché a tuhé 

(jakost méně dobrá). 

 Hodnocení konzistence 

Při  hodnocení konzistence vzorků  byly zjištěny  výrazné rozdíly. Stejně jako  při hodnocení 

šťavnatosti byly nejlépe hodnoceny vzorky připravené v hold-o-matu. Nejlepší  hodnocení 

získal vzorek B3 a D3, čili krkovice a koleno, který byl hodnocen  kategorií jakosti výborná. 

Maso bylo křehké, měkké a  konzistence  byla nadstandardní. Nejhůře dopadly vzoreky A1 a 

A2, čili roštěnec, který byl velmi tuhý a špatně žvýkatelný. 

 Hodnocení chuti 

Chuť  byla nejlépe opět nejlépe hodnocena u vzorkú připravených  v hold-o-matu. Nejlépe 

byly hodnoceny vzorky B3, C2, C3 a D3. Jejich chuť byla výrazná, plná a typická pro daný 

druh masa. Nejhůře hodnocen byl vzorek A1, čili hovězí roštěnec připravený v pečicí troubě, 

jehož chuť byla málo výrazná, netypická. 

3 Diskuse výsledků 

Na základě výše uvedených výsledků vyplývá, že  nejhůře byly hodnoceny vzorky hovězího 

roštěnce ať již se to týkalo hmotnostních ztrát, nebo  senzorických hodnot. Nížší hodnocení 

bylo uplatněno zejména v senzorickém znaku konzistence, protože maso bylo velmi tuhé, 

špatně žvýkatelné. Hmotnostní ztráty byly u roštěnce vysoké zejména v pečicí troubě, rovněž 

však v konvektomatu. U hold-o-matu byly ztráty podstatně nižší. 

Z vybraných technologických zařízení  použitých v experimentální části se pro tyto úpravy 

nejvíce hodí  zařízení hold-o-mat. Vzorky masa po tepelném opracování vykazovaly ve 

většině případů  dobrou až výbornou jakost. Maso bylo křehčí, šťavnatější a v neposlední řadě 
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i chutnější. Při komparaci hmotnostních ztrát vyšla průměrná hodnota 17,5 %, což je 

o necelých 10 % méně než při použití ostatních technologií. (Dubjel, 2009). Nemalou 

výhodou je také funkce udržování pokrmů, značná úspora elektrické energie, času a 

personálu. I přes skutečnost, že zavedení moderních technologií v podniku představuje 

nemalou investici, lze předpokládat, že tato investice i vzhledem k výsledkům spotřeby 

energie se vyplatí. 

 

Závěr 

Hypotéza, že hmotnostní ztráty budou nejnižší právě za použití moderních technologií, byla 

plně potvrzena u zařízení hold-o-mat, kde ztráty byly nízké.Hmotnostníztráty v konvektomatu 

se příliš nelišily od ztrát při použití klasické pečicí trouby. Stejně tomu bylo i při sledování 

spotřeby elektřiny, kdy se právě konvektomat ukázal jako nejméně výhodné řešení. 

Kompenzací však může být velmi nízká spotřeba vody, která se prokázala při přípravě 

zeleniny, a nepřeberné množství funkcí, které dnešní propracované konvektomaty nabízí. 

Byly potvrzeny závěry z teoretické části práce, kde hold-o-mat je speciálně určen pro 

nízkoteplotní úpravu masa, které má pozitivní vliv na kvalitu a chuť pokrmu. Výraznější efekt 

se projevil zejména při přípravě vepřového masa. Na základě všech zjištěných výsledků lze 

tedy usoudit, že využití moderních technologií může podniku přinést podniku ekonomický 

efekt. 
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INDIVIDUÁLNÍ ROZDÍLY STUDENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉ 

VÝUCE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA V OBLASTI 

MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU 

 

STUDENTS’ INDIVIDUAL DIFFERENCES IN UNIVERSITY CLASSES 

OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN THE AREA OF 

TOURISM MANAGEMENT   
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Abstrakt 

Učitelé odborného anglického jazyka na vysokých školách se specializací na gastronomii, 

hotelnictví a cestovní ruch musejí efektivně rozvíjet znalosti a dovednosti svých studentů. Je 

nutné, aby si uvědomovali určitá specifika těchto studentů a chápali jejich psychické 

mechanismy učení se cizího jazyka. Příspěvek poskytuje stručné informace 

o charakteristikách individuálních rozdílů studentů a naznačuje vhodné přístupy učitelů 

k těmto proměnným.     

Klíčová slova 

Činnost mozku, vývojové zvláštnosti, jazykové vlohy a inteligence, učební styly a strategie, 

motivace, osobnostní charakteristiky. 

 

Abstract 

The teachers of English for Specific Purposes at universities with specialization in 

gastronomy, hotel industry and tourism have to develop their students’ knowledge and skills 

effectively. It is necessary for them to be aware of these students’ certain specifics and to 

understand their mental mechanisms of foreign language learning. This contribution provides 

brief information about the characteristics of students’ individual differences and suggests 

teachers’ appropriate approaches to these variables.  

Key words 

The activity of brain, developmental peculiarities, aptitude for languages and intelligence, 

learning styles and strategies, motivation, personality characteristics. 
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Úvod 

V současné době je nutností, aby přístup učitele k výuce odborných cizích jazyků na 

vysokých školách v sobě zahrnoval potřeby studentů jednotlivých odborných specializací. 

Zejména v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu můžeme vnímat tuto potřebu velice 

intenzivně. Jazyková specifika daných oborů jsou natolik odlišná od obecně zaměřené 

angličtiny, že je nutné individuálně přistupovat k výuce studentů a poskytnout jim kvalitní 

výuku orientovanou na jejich specializaci. Nemůžeme zde vystačit pouze s rozšířením obecné 

angličtiny o obchodní angličtinu tak, jak je to běžné u ekonomických oborů, ale je třeba 

rozšířit výuku o lexikum ukotvené v tématech týkajících se gastronomie, hotelového 

průmyslu a cestovního ruchu. Ve výuce je třeba zohlednit individualitu každého studenta, 

jelikož psychologie studentů vysokých škol s výše uvedenou specializací je zcela odlišná od 

vnímání studentů technických či přírodovědných směrů. 

Pokud chce vysokoškolský učitel odborné angličtiny efektivně rozvíjet znalosti a dovednosti 

svých studentů, musí chápat psychické mechanizmy učení se cizího jazyka a rozumět chování 

studentů. Cílem následujícího textu je poskytnout stručné informace o jednotlivých 

charakteristikách individuálních rozdílů studentů a naznačit vhodný přístup učitele k těmto 

proměnným. Výčet začne od charakteristik daných a stálých (činnost mozku), které nemůže 

učitel ovlivnit, ale je v jeho silách vytvářet podmínky pro jejich optimální fungování.  

Následovat budou částečně dané proměnné (vývojové zvláštnosti, jazykové vlohy a 

inteligence, učební styly), jejichž další rozvoj je determinován činiteli vnějšího prostředí, tedy 

i učitelem. V konečné části budou zmíněny relativně flexibilní a nestálé proměnné (učební 

strategie, motivace, osobnostní charakteristiky), které podléhají vlivu vnějšího prostředí, a 

proto na učiteli spočívá velká míra zodpovědnosti za jejich rozvoj. 

1 Činnost mozku 

V současné době se vědci domnívají, že existují dva typy studentů podle dominantní 

hemisféry: (a) studenti s dominantnější levou hemisférou se při učení cizího jazyka rádi učí 

gramatiku, vytvářejí si logické asociace mezi slovíčky, při zprostředkování učiva jim 

pomáhají tabulky a logická pravidla apod.; (b) studenti s dominantnější pravou hemisférou 

rádi používají při učení se gramatiky a slovní zásoby různé ilustrace, mají rádi skupinové 

aktivity, komunikační a pohybové hry, upřednostňují řešení úloh založených na intuici apod. 

(Lojová, 2005, s. 66–69). Při formálním vyučování na vysoké škole si musí učitel odborné 

angličtiny uvědomit, že v každé skupině se vyskytují studenti s různou hemisférickou 

dominancí a proto je třeba kombinovat různé materiály a aktivity tak, aby si každý student 

mohl vybrat jemu vyhovující podněty. Navíc je třeba brát v úvahu, že odborníci zdůrazňují 

nutnost současného spolupůsobení obou hemisfér (ibid., s. 74). To znamená, že učitel by měl 

nejen střídavě aktivizovat jednotlivé hemisféry, ale zejména zařazovat aktivity, při kterých 

dochází k jejich současné aktivizaci, při níž se znásobuje efekt učení. 

Aplikace nejnovějších poznatků neurověd do vyučovací praxe se označuje brain-based 

learning a lze jej charakterizovat jako přístup k výuce na základě poznatků o přirozeném 

učení mozku. Lojová (ibid., s. 76–82) shrnuje nejdůležitější poznatky o fungování mozku pro 

učitele cizích jazyků: (a) základní funkce mozku je učit se – mozek je neustále aktivní a 

vyhledává vhodné podněty pro vytváření nových asociací; (b) podstata procesu učení spočívá 

ve vytváření neuronových sítí – čím jsou tyto sítě složitější, tím si člověk lépe pamatuje a 

chápe souvislosti; (c) mozek je paralelní procesor – různé části mozkové kůry dokážou být 

současně aktivní a proto je člověk schopný plnit zaráz různé úkoly; (d) mozek je zaměřený na 
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smysl a význam vnímaných informací – přirozeně směřuje ke smysluplné organizaci 

informací; (e) hledání významu probíhá prostřednictvím vytváření určitých vzorců – při 

působení podnětů mozek rozlišuje podobnosti a rozdíly vzorců; (f) výkonnost mozku je 

snížená ve stavu ohrožení – vlivem negativních emocí mozek nedostává dostatek glukózy pro 

kognitivní funkce; (g) pohybová aktivita zlepšuje celkové fungování mozku – zvyšuje se 

průtok krve a okysličuje se mozek; (h) fungování mozku se zkvalitňuje učením – soustavná 

aktivita mozku a prostředí bohaté na podněty mají pozitivní vliv na rozvoj mozku; (ch) každý 

mozek je jedinečný – každý člověk zpracovává informace do určité míry odlišně vlivem 

různých externích a interních faktorů; (i) na každém učení se podílejí jak vědomé, tak i 

neuvědomované procesy – soustavně probíhá explicitní i implicitní získávání poznatků. 

Vysokoškolský učitel by měl organizovat výuku odborné angličtiny tak, aby mozku studenta 

umožnil jeho přirozené fungování, tedy soustředit se na úlohu intuice a tvořivosti, poskytovat 

smyslově různorodé podněty a respektovat jednotlivé individuality studentů. 

Na základě nejnovějších psychofyziologických poznatků byla vyvinuta řada alternativních 

metod, které na rozdíl od tradičních metod výuky nejeví společný znak a jsou svou podstatou 

velmi rozmanité. Alternativní metody se vyznačují především zaměřením na studenta a 

atmosféru výuky, důrazem na kooperativní učení, ale i soutěžení v podobě didaktických her, 

dominantní pozorností na mluvní pohotovost a důrazem na neuvědomované procesy učení 

(Ries & Kollárová, 2004, s. 103–105). Hlavním podnětem ke vzniku alternativních metod 

byla sugestopedie, která zapojuje do verbálního učení pravou mozkovou hemisféru (ibid., s. 

105–108). Mezi další alternativní metody, které jsou rovněž založeny na široké škále 

nejrůznějších technik reflektujících pravohemisférové aktivity, patří sofrologie, metoda 

celkové fyzické odpovědi (TheTotal Physical Response), vyučování jazyků v komunitě 

(Community Language Learning), tichá metoda (The Silent Way), ústní přístup (The Oral 

Approach), přirozený přístup (The Natural Approach), aktivizující metody výuky cizích jazyků, 

lingvistická psychodramaturgie, metoda dramatu a Waldorfská škola (ibid., s. 109–134). 

Výše uvedené metody však kladou velké nároky na kvalifikaci učitelů (ibid., s. 104) a tudíž je 

nereálné je využívat v rámci vysokoškolské výuky odborné angličtiny, nicméně každý učitel 

si může z jednotlivých metod vybrat vyhovující aktivity a ty v rámci výuky okrajově 

realizovat.  

2 Vývojové zvláštnosti 

Jelikož vysokoškolská výuka odborného anglického jazyka probíhá s dospělými lidmi, 

zaměříme se v následujícím textu převážně na vývojové zvláštnosti dospělých. V oblasti učení 

se jazyka existuje hypotéza kritického období, podle které doba pro osvojování jazyka trvá od 

dvou let, kdy jsou kognitivní procesy připravené na vývoj řeči, až do období puberty, kdy 

dochází ke ztrátě plasticity mozkových buněk (Lojová, 2005, s. 94–95). Podle této hypotézy 

osvojení mateřského nebo cizího jazyka po období puberty již není možné nebo je velmi 

obtížné. Výzkumy však nepotvrzují, že by v dospělosti existovala nějaká vnitřní omezení, 

která by způsobovala, že po období puberty již člověk nemůže dosáhnout vysoké úrovně 

ovládání cizího jazyka; nejnovější výzkumy naopak ukazují, že mozek se v dospělosti 

soustavně reorganizuje, tedy jednotlivá centra jsou schopná přebírat funkce (ibid., s. 97–98). 

V současné době dominují hypotézy, že učení probíhá v dospělosti zapojováním odlišných 

mechanismů, čemuž je potřebné přizpůsobit i způsob výuky. To by znamenalo, že dospělí lidé 

na vysokých školách nejsou nějak omezeni v oblasti učení se odborného anglického jazyka, 

což dokládá i každodenní praxe.  
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Existuje řada vývojových zvláštností typických pro dospělé lidi, které jsou pro učení se cizího 

jazyka dokonce výhodnější než u dětí. Výzkumy ukazují, že dospělí a starší děti se učí 

rychleji než malé děti, a to zejména při formálním vyučování. Důvodem je jejich kognitivní 

zralost a tudíž uvědomělé a rychlé vytváření jazykového systému, rovněž důležitou úlohu 

sehrává i lepší dlouhodobá paměť (ibid., s. 109). Na rozdíl od dětí mají dospělí rozvinuté 

abstraktní a kritické myšlení, proto je možné v cizojazyčné výuce používat abstraktní 

vysvětlování pravidel nebo diskutovat o abstraktních jevech (ibid., s. 113–115). Rovněž je 

nutné, aby si učitelé uvědomili, že dospělí lidé již mají plně rozvinutý mateřský jazyk, což 

může mít na vytváření systému cizího jazyka jak negativní vliv v podobě interference, tak 

pozitivní vliv v podobě metalingvistického uvědomění, které umožňuje konstruovat hypotézy 

o fungování cizího jazyka bez zdlouhavého přechodu přes všechna vývojová stádia (ibid., s. 

115–116). Dalo by se konstatovat, že výše uvedená fakta dokonce zdůrazňují užitečnost učení 

se cizího jazyka v dospělosti, což obzvláště platí pro odborný cizí jazyk na vysokých školách, 

kde je mnohdy třeba naučit se cílový jazyk velmi rychle a používat u toho rozvinuté abstraktní 

myšlení. 

3 Jazykové vlohy a inteligence 

V současné době převládá názor, že pro učení se jazykům jsou opravdu třeba určité vrozené 

předpoklady, a to z důvodu, že někteří lidé se učí cizí jazyk rychleji a efektivněji než jiní. Ve 

druhé polovině minulého století byly vyvinuty dva testy na zjištění jazykových předpokladů 

budoucích studentů cizího jazyka (MLAT – Modern Language Aptitude Test, PLAB – 

Pimsleur Language Aptitude Battery). Od té doby však jejich popularita postupně klesala, 

jelikož časem bylo zjištěno, že dané testy měří pouze obecnou inteligenci či akademické 

schopnosti studentů (Brown, 2000, s. 98–99). Navíc instituce měly jen zřídkakdy možnost 

testovat studenty, a pokud k tomu docházelo, byli učitelé i studenti ovlivňováni výsledky 

testů, což mnohdy vedlo k jejich přesvědčení o jistém úspěchu či neúspěchu (ibid.). Přitom je 

třeba brát v úvahu, že studenti mohou být úspěšní ve studiu cizího jazyka vlivem řady jiných 

faktorů, z nichž mnoho souvisí s motivací a odhodláním, nikoliv s jejich vrozenými 

schopnostmi. Pro vysokoškolské učitele odborných cizích jazyků je proto lepší, když vstupují 

do výukového procesu optimisticky a vedou studenty ke strategiím, které pomohou jejich 

učení. Nicméně měření vloh může mít význam, pokud je zaměřené na strukturu talentu, 

přičemž student, který tuto strukturu zná, může své slabé stránky kompenzovat silnými. 

S problematikou jazykových vloh je úzce spojen koncept inteligence pro jazykové učení. 

Inteligenční kvocient (IQ) byl tradičně definován a měřen v oblastech lingvistických a 

logicko-matematických schopností jedince. Ve skutečnosti je však inteligence pro jazykové 

učení mnohem komplikovanějším konceptem. Gardner navrhl nový pohled na přirozený 

lidský talent, který nazval Multiple Intelligences Model, kde podrobně charakterizuje 

strukturu inteligence skládající se ze sedmi základních složek: (a) verbálně-lingvistická 

inteligence – schopnost zpracovávat lingvistický materiál a používat jazyk k vyjádření a 

pochopení složitějších významů; (b) logicko-matematická inteligence – schopnost vykonávat 

složitější matematické operace a vědecky zkoumat problémy; (c) prostorová inteligence – 

schopnost vnímat a chápat trojdimenzionální svět kolem nás; (d) kinestetická inteligence – 

schopnost efektivně manipulovat s předměty a koordinovat pohyby svého těla; (e) hudební 

inteligence – schopnost sluchové percepce a produkce; (f) interpersonální inteligence – 

schopnost empatie, tolerance a ohleduplnosti; (g) introspektivní inteligence – schopnost 

rozumět sobě samému a chápat vlastní psychické stavy. V pozdějším období Gardner přidal 

k původním sedmi typům inteligence další dva: (h) naturalistická inteligence – schopnost 

orientovat se ve svém přírodním prostředí a identifikovat přírodní jevy; (ch) 
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existencionalistická inteligence – schopnost zamýšlet se nad nejzákladnějšími otázkami 

existence lidstva a celého světa (Lojová, 2005, s. 172–176). Z tohoto hlediska struktury 

vrozených předpokladů má každý člověk svůj osobitý inteligenční profil skládající se 

z kombinace výše zmíněných různých typů inteligence, přičemž někdo může mít dané složky 

relativně vyvážené a u jiného může dominovat jedna či více druhů inteligencí.  

Podle zastánců výše zmíněné teorie je úkolem školy vytvářet takové podmínky, aby každý 

student mohl naplno rozvíjet svůj potenciál, což platí i pro cizojazyčnou výuku. Studenti 

s dobře vyvinutou verbálně-lingvistickou inteligencí mají v oblibě aktivity jako čtení 

s porozuměním nebo monologický projev a naopak studenti s matematicko-logickou 

inteligencí se rádi učí gramatiku a upřednostňují úkoly zaměřené na řešení problémů. Studenti 

s dominantní složkou vizuálně-prostorové inteligence zase při výuce upřednostňují videa, 

plakáty či obrázky. Studenti s dobře rozvinutou kinestetickou inteligencí se nejlépe učí při 

pohybových aktivitách, dramatizacích, simulacích či stolních hrách. Studenti s rozvinutou 

hudební inteligencí dávají přednost poslechu cizojazyčného inputu a mají rádi aktivity spojené 

s hudbou a zpěvem. Studentům s rozvinutou interpersonální inteligencí obzvláště vyhovuje 

komunikační výuka cizího jazyka a naopak studenti s výraznou introspektivní inteligencí 

upřednostňují individuální práci. Nakonec studenti s dominantní naturalistickou inteligencí 

mají v oblibě exkurze či projekty, při kterých musejí využívat cílový jazyk přímo v terénu, a 

studenti s existencionalistickou inteligencí rádi diskutují o abstraktních jevech a filozofických 

problémech (ibid., s. 177–180). Vysokoškolský učitel odborného anglického jazyka by tedy 

měl brát v úvahu, že v každé skupině se vyskytují studenti s různými inteligenčními profily, a 

měl by pokud možno zařazovat do výuky různorodé aktivity pokrývající všechny výše 

zmíněné složky inteligence. 

 

4 Učební styly 

Pojem styl je obecně chápán jako „individuálně odlišný a vnitřně jednotný způsob výběru a 

kombinování dílčích prvků i postupů“ (Mareš, 1998, s. 48). Jedním z nejdůležitějších pojmů 

v psychologii je pojem kognitivní styly, který je možné vymezit jako „charakteristické 

způsoby, jimiž lidé vnímají, zapamatovávají si informace, myslí, řeší problémy, rozhodují se“ 

(ibid., s. 50). Vzájemný vztah pojmů kognitivní styly a styly učení chápou různí autoři odlišně, 

my se podobně jako Mareš přikláníme k myšlence, že pojem styly učení překračuje rámec 

kognice a tedy kognitivní styly představují jen jednu jeho složku, která je převážně vrozená a 

obtížně ovlivnitelná (ibid., s. 54–55). Učení tedy představuje nejen stránku poznávací, ale i 

emocionálně-motivační, cílovou, regulační, prováděcí, sociální apod. (ibid., s. 56–57). Vědci 

se domnívají, že styly učení se mění v čase v rámci tří etap života člověka: (a) první etapa 

získávání (0–15 let), která je charakteristická styly učení vedoucími ke konkrétním 

poznatkům; (b) druhá etapa specializování (16–40 let), kdy v souvislosti se specializací 

člověka se začíná rozvíjet u každého jedince jeden specifický styl učení, přičemž zbývající 

styly nejsou tak často používány; (c) třetí etapa (od 40 let do konce života) se vyznačuje 

osobní potřebou člověka vyzkoušet to, na co dříve neměl čas, přičemž se aktualizuje jiný, 

často komplementární styl učení (ibid., s. 69–70). Ve vysokoškolské výuce, která většinou 

probíhá v období druhé etapy specializování, by tedy již měli mít studenti odborného 

anglického jazyka vyhraněný určitý specifický učební styl. 

Existuje velké množství zkoumaných a v literatuře popsaných stylů učení podle různých 

kritérií. Například klasifikace podle percepční preference, která vychází z důležitosti 
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smyslového vnímání pro utváření vnitřních reprezentací reality, rozlišuje tři základní styly či 

typy studentů: (a) vizuální typ, který má potřebu při učení zrakově vnímat informace; (b) 

auditivní typ, který se opírá o sluchové představy a sluchovou paměť; (c) kinestetický typ, 

který se opírá o pohybové představy a prostorovou paměť (Lojová & Vlčková, 2011, s. 46–

55). Závislost na poli je další velmi často zkoumanou dimenzí, která představuje určité 

kontinuum a určuje míru vnímání oddělení jednotlivých elementů od okolního celku (pole): 

(a) jedinec výrazně závislý na poli má tendenci vnímat pole jako jednotný a neanalyzovatelný 

celek a má problém postřehnout jednotlivé elementy daného celku; (b) jedinec výrazně 

nezávislý na poli dokáže snadno percepčně vyčlenit jednotlivé komponenty z celku a rychle 

postřehne a zapamatuje si detaily (ibid., s. 55–72). Další možnost klasifikace je podle způsobu 

reakce na podněty, kde jde o bipolární charakteristiku typu impulsivnost – 

reflexivita/uvážlivost: (a) impulzivní jedinci bývají rychlí, ale nepřesní; (b) reflexivní/uvážliví 

jedinci po důkladném zpracování všech relevantních informací poskytují promyšlenou 

odpověď (ibid., s. 72–76). Tolerance nejednoznačnosti je další charakteristikou, která určuje, 

do jaké míry dokáže jedinec akceptovat nejednoznačné informace, které jsou v rozporu s jeho 

vlastní vytvořenou strukturou poznatků; jde rovněž o kontinuum s krajními body extrémní 

tolerance či intolerance nejednoznačnosti: (a) jedinec s vysokou mírou tolerance 

nejednoznačnosti dokáže akceptovat myšlenky lišící se od jeho názorů a snadno přijímá 

inovativní řešení; (b) jedinec s nízkou mírou tolerance nejednoznačnosti odmítá vše, co je 

v rozporu s jeho chápáním a názory (ibid., s. 76–80).  

Je všeobecně uznávaným faktem, že pokud se student učí v jemu vyhovujícím prostředí a 

způsobem, který odpovídá jeho stylu učení, učí se rychleji a efektivněji, přičemž jeho 

výsledky jsou dlouhodobější (ibid., s. 93). Proto si každý vysokoškolský učitel odborné 

angličtiny musí uvědomit různorodost učebních stylů studentů v dané skupině a přizpůsobit 

jim výuku kombinací různých metod, materiálů, aktivit a technik tak, aby si každý student 

mohl vědomě či podvědomě vybrat takové podněty, které mu nejvíc vyhovují. Učitel by měl 

rovněž zvyšovat metakognitivní uvědomělost studentů tím, že je bude informovat o různých 

stylech učení a vést je k sebepoznávání, aby se mohli samostatně učit svým vlastním 

způsobem a tím maximalizovat svoje silné stránky a minimalizovat své nedostatky (ibid., s. 

99). Není vhodné, aby vysokoškolský učitel vnucoval v cizojazyčné výuce studentům své 

vlastní učební styly, i když je přesvědčen o jejich kvalitě, ale měl by reagovat na relevantní 

podněty studentů a na jejich základě jim ulehčovat proces učení.  

5 Učební strategie 

Jak již bylo nastíněno, styly učení představují „konzistentní, relativně stabilní a více méně 

dané predispozice člověka přistupovat určitým způsobem k učebním úlohám“, kdežto 

strategie učení lze charakterizovat jako „naučené a vytvořené projevy chování, konkrétní 

postupy a metody, jak člověk přistupuje k učební úloze“ (Lojová & Vlčková, 2011, s. 32). 

Strategické chování představuje kontinuum od jednotlivé činnosti až po soubory činností. 

Učební úloha obvykle vyžaduje použití více strategií, jedinec tedy vybírá sekvence/řetězce 

strategií, kde jedna strategie vede k použití druhé, či shluky/klastry strategií, které jsou 

používané simultánně. V některých případech samy strategie obsahují vnitřní sekvence kroků 

(ibid., s. 131–132). Přestože strategie fungují společně, v teorii jsou obvykle popisovány 

izolovaně bez ohledu na jejich reálný výskyt.  

Podobně jako styly učení rovněž strategie učení lze klasifikovat podle různorodých kritérií, 

kde rovněž bývají rozlišovány bipolární charakteristiky nacházející se na pomyslném 

kontinuu. Učební strategie bývají například rozlišovány podle specifičnosti: (a) obecné 
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strategie, které lze využít téměř při všech učebních úlohách s různými obsahy, např. strategie 

sebeřízení, motivování se, plánování, metakognitivní kontrolní strategie nebo mnohé strategie 

řešení problémů; (b) vysoce specifické strategie, které jsou aplikovatelné pouze na velmi úzký 

okruh situací a značně specifické obsahy, např. specifické strategie v matematice nebo 

v cizích jazycích (ibid., s. 163–164). Podle ovlivnění zpracování informací můžeme 

rozlišovat: (a) primární/přímé strategie, které přímo působí na zpracovávané informace a tím 

usnadňují jejich porozumění, uchovávání a znovuvybavení, např. shrnutí hlavní myšlenky, 

vytváření pojmových map či používání mnemotechnik; (b) podpůrné/nepřímé strategie, které 

proces zpracování informací uvádějí v chod, udržují ho a regulují, např. motivování se, řízení 

pozornosti nebo plánování učení doma (ibid., s. 164–165).  

Existují však i specifické učební strategie, které jsou využívány ve výuce cizích jazyků, 

například klasifikace podle cíle používaných učebních strategií: (a) strategie učení se jazyku, 

což jsou postupy k osvojení jazykového učiva, např. identifikace učiva, seskupování 

informací, procvičování učiva či používání mnemotechnik pro zapamatování; (b) strategie 

používání jazyka, což jsou postupy, které si lidé vybírají při používání toho, co se naučili, 

např. strategie vybavování prostřednictvím vizualizace, strategie opakování a procvičování 

před použitím, komunikační strategie jako je gestikulace či mimika, substituční strategie ve 

formě zjednodušování sdělení či opisu (ibid., s. 165–167). Další možností klasifikace ve sféře 

cizích jazyků je rozlišení podle řečových dovedností: (a) poslechové strategie, (b) čtenářské 

strategie, (c) strategie psaní, (d) strategie mluvení, (e) strategie slovní zásoby, (f) strategie 

překládání/gramatiky (ibid., s. 167–169). Strategie učení se cizímu jazyku bývají rovněž 

děleny podle funkce v procesu zpracování informací, například klasifikace spočívající 

v rozdělení strategií na dvě hlavní skupiny (přímé a nepřímé) a šest podskupin, z nichž první 

tři patří do přímých a druhé tři do nepřímých strategií: (a) paměťové strategie, které umožňují 

jedinci si zapamatovat informace; (b) kognitivní strategie, které slouží ke zpracování a 

transformaci jazyka jedincem; (c) kompenzační strategie, které dovolují jedinci používat cizí 

jazyk bez ohledu na omezené možnosti v oblasti znalostí; (d) metakognitivní strategie, které 

umožňují jedinci kontrolovat své učení; (e) afektivní strategie, které pomáhají regulovat 

emoce, motivaci a postoje při učení; (f) sociální strategie, které slouží k interakci s ostatními 

za použití jazyka jako prostředku komunikace (ibid., s. 169–174).  

Ellis (1985, s. 167–175) rozlišuje učební strategie podle dvou typů lingvistického produktu: 

(a) konvenční řeč (formulaic speech) se týká výrazů naučených v celku zejména začátečníky, 

při nichž jsou používány strategie memorování vzoru (pattern memorization), imitace vzoru 

(pattern imitation) a analýzy vzoru (pattern analysis); (b) kreativní řeč (creative speech) je 

výsledkem užití pravidel daného jazyka, kde v oblasti zavádění pravidel se využívá strategie 

zjednodušování (simplification) a dedukování (inferencing), v oblasti testování jazykových 

pravidel například strategie receptivní (receptive) či produktivní (productive), v oblasti 

automatizace daných pravidel strategie formálního nácviku (formal practice) a funkčního 

nácviku (functional practice). V souvislosti s užitím cizího jazyka autor rovněž zmiňuje: (a) 

produkční strategie (production strategies) a v jejich rámci se dále zaměřuje na plánovací 

strategie (planning strategies), zahrnující významové zjednodušování (semantic 

simplification) i jazykové zjednodušování (linguistic simplification), a opravné strategie 

(correcting strategies) obsahující základní strategii monitorování (monitoring), která může 

probíhat v jakékoliv fázi promluvy i po ní; (b) komunikační strategie (communication 

strategies), které jsou používány studenty jako kompenzace nedostatku jazykových znalostí, 

obsahují redukční strategie (reduction strategies), které mohou být formální (formal) a 

funkční (functional), a strategie dosažení (achievement strategies), které se pokoušejí udržet 

původní komunikační cíl formou strategií kompenzačních (compensatory) či vyhledávacích 



77 

 

(retrieval), kdy se student snaží vytrvat, dokud si například na danou položku nevzpomene 

(ibid., s. 176–188). V tomto smyslu jsou komunikační strategie totožné s dříve zmíněnými 

kompenzačními strategiemi.  

Vysokoškolští učitelé odborných cizích jazyků by měli vést studenty k reflexi vlastního 

procesu učení a rozvíjet u nich účinné strategie učení, čímž je naučí samostatně a efektivně se 

učit. Podpora strategií může probíhat přímo, tj. explicitními informacemi o strategiích včetně 

jejich nácviku, nebo nepřímo, tj. optimálně připravenými didaktickými situacemi bez 

explicitního pojmenování strategií.  

6 Motivace 

Dalším faktorem ovlivňujícím proces učení je motivace studentů. V odborné literatuře se 

často rozlišuje mezi instrumentální (instrumental) a integrativní (integrative) motivací. 

V prvním případě jde o snahu studentů naučit se cizí jazyk jako prostředek pro získání 

nějakého cíle, např. rozvoj kariéry, čtení odborných materiálů či překlady, zatímco ve druhém 

případě jde o úmysl studentů integrovat se do kultury cílového jazyka. V některých 

kontextech jsou studenti úspěšnější v učení se cizímu jazyku, pokud jsou integrativně 

orientováni, zatímco v jiných kontextech profitují z instrumentální orientace, přičemž většina 

situací zahrnuje oba zmíněné druhy motivace (Brown, 2000, s. 162–163). Ve vysokoškolské 

výuce odborného anglického jazyka jsou zřejmě studenti motivováni zejména instrumentálně, 

tedy mají zájem využít své znalosti v budoucím zaměstnání. Avšak může zde hrát roli i 

integrativní motivace, neboť v dnešní době mnoho studentů vycestuje do zahraničí, kde 

pokračují se studiem nebo využijí pracovních příležitostí. 

Rovněž lze motivaci rozdělit na vnitřní (intrinsic) a vnější (extrinsic). Studenti, kteří se učí 

pro své vlastní potřeby a pocit kompetentnosti jsou vnitřně motivováni, zatímco studenti, kteří 

chtějí dosáhnout nějaké externí odměny od někoho, např. peníze či pozitivní zpětnou vazbu 

včetně vyhnutí se případnému trestu, jsou motivováni z vnějšku. V cizojazyčné výuce lze 

využívat jak vnější motivaci, tak vnitřní, např. budováním sebevědomí a autonomie studentů 

(ibid., s. 164–165). Ve vysokoškolské výuce odborných cizích jazyků pravděpodobně 

převažuje motivace vnější, což je zřejmě způsobeno nutností splnění požadavků předmětu 

k dosažení vysokoškolského vzdělání. Dá se však předpokládat i motivace vnitřní, protože jde 

o dospělé lidi, kteří si uvědomují nutnost získání znalostí pro budoucí praxi. To potvrzuje i 

fakt, že zatímco u dětí dominuje vnější motivace, u dospělých je podstatná vnitřní motivace 

(Lojová, 2005, s. 122–123). Proto by měl učitel poznat motivy vysokoškolských studentů 

odborné angličtiny a přizpůsobit jim cíle, obsah i metody vyučování. Avšak učitelé odborných 

cizích jazyků na vysokých školách si musejí být rovněž vědomi toho, že existuje tzv. 

pozdržené motivace, což znamená, že studenti jsou sice motivováni ke studiu odborného 

anglického jazyka, ale mají pocit, že jej budou potřebovat až po ukončení svých studií (Lowe, 

2009, s. 2). Odloží tedy vážný zájem o tento předmět (vnitřní motivace) a soustředí se pouze 

na složení testů a zkoušek (vnější motivace). Tomu by se dalo v rámci vysoké školy zabránit 

tím, že se studenti setkají s praktickou potřebou využití odborného cizího jazyka již během 

studií, a to například formou přednášek či materiálů v anglickém jazyce v rámci jiných 

odborných předmětů. 

Z hlediska výuky cizích jazyků je rovněž důležité znát čtyři hlavní zdroje motivace: (a) 

materiály a vyučování – využívání zajímavých materiálů a aktivit ve výuce nebo motivační 

přístup učitele k výuce, (b) omezení (constraints) a odměny – časté používání testů a zkoušení 

nebo poskytování odměn za kvalitní učení, (c) úspěch – vliv získaného úspěchu na míru 
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motivace studenta, (d) cíle – vliv stanovených cílů studenta na vyžadované úsilí pro učení 

(Skehan, 1989, s. 50). První dva zdroje představují externí vliv na motivaci studenta, tedy 

faktory, které může učitel ovlivnit. V případě úspěchu je situace o něco komplikovanější, 

jelikož může být výsledkem několika faktorů, jako jsou jazykové vlohy studenta, ale i 

kvalitnější výuka, tudíž opět faktor ovlivnitelný učitelem. V případě cílů jde o vlivy vně 

učebního procesu, které produkují stabilní a vytrvalé cíle stanovené studentem, které učitel 

ovlivnit nemůže (ibid., s. 70–71). Z výše uvedeného je zřejmé, že vysokoškolští učitelé 

mohou výrazně ovlivnit motivaci studentů odborného anglického jazyka, a to přípravou 

motivačních materiálů, což mohou být například zajímavé odborné články či videa v cizím 

jazyce, samotným vlastním přístupem k výuce a kvalitou této výuky, a dále rovněž pomocí 

různých způsobů hodnocení studentů.  

Efektivita vyučovaného cizího jazyka může být zvýšena třemi způsoby: (a) systematickým 

rozvojem motivačních strategií – existuje množství materiálů k vytvoření a udržení motivace 

studentů, které může učitel použít v průběhu cizojazyčné výuky; (b) formulováním sebe-

motivačních strategií – učitel si musí být vědom toho, že studenti potřebují být podpořeni 

informacemi o možných způsobech rozvoje vlastní motivace, která jim pak umožní převzít 

osobní kontrolu nad zapojením do učební činnosti; (c) studiem motivace učitele – motivace 

učitele je důležitým faktorem v pochopení afektivních základů cizojazyčné výuky, jelikož má 

nezanedbatelný vliv na motivaci studentů a tudíž i jejich studijní výsledky (Dörnyei, 2005, s. 

110–116). Z výše uvedeného je zřejmé, že vysokoškolští učitelé odborného anglického jazyka 

mohou pozitivně podpořit studijní výsledky svých posluchačů zařazením motivačních 

strategií do výuky, seznamováním studentů s různými sebe-motivačními strategiemi a rovněž 

svou vlastní motivací k cizojazyčné výuce. 

7 Osobnostní charakteristiky 

Na cizojazyčné učení mají rovněž vliv různé povahové typy studentů. V současné době je 

všeobecně uznáván model skládající se z 16 osobnostních profilů vycházejících ze 

4 dvojdimenzionálních kategorií: (a) extroverze (extraversion)/introverze (introversion) – 

preference lidí zaměřovat svou pozornost a získávat energii buď z vnějšího světa lidí a aktivit, 

anebo ze svého vnitřního světa představ a zkušeností; (b) smyslovost (sensing)/intuice 

(intuiting) – způsob vnímání světa a získávání informací, a to buď s pomocí jednoho či více 

z pěti smyslů, anebo preferencí abstraktního a vymyšleného před konkrétním; (c) přemýšlení 

(thinking)/cítění (feeling) – preference způsobů dosažení závěrů a dělání rozhodnutí, a to od 

racionálních a logických principů bez vlivu subjektivních a emocionálních faktorů až po 

snahu o harmonii a soucit s druhými; (d) hodnocení (judging)/vnímání (perceiving) – 

preference jednání s vnějším světem, a to buď plánovaným a zorganizovaným způsobem 

s určitým závěrem, anebo snahou nechat možnosti otevřené a flexibilní (Dörnyei, 2005, s. 18–

20). Je důležité, aby si učitel uvědomoval tyto individuální rozdíly studentů s ohledem na 

výuku. Například vědci se domnívají, že extroverti systematicky používají sociální strategie, 

zatímco introverti je odmítají; smysloví studenti mají rádi paměťové strategie a intuitivní 

studenti jsou úspěšnější v kompenzačních strategiích; přemýšliví studenti běžně používají 

metakognitivní strategie a analýzy, zatímco citově založení studenti rádi využívají sociální 

strategie; studenti zaměření na hodnocení zřídkakdy používají afektivní strategie na rozdíl od 

vnímavých studentů (Brown, 2000, s. 157–159). Opět je tedy nutné, aby si vysokoškolský 

učitel uvědomil různorodost studentů v jednotlivých skupinách a začlenil do výuky odborné 

angličtiny různorodé aktivity.  
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Mezi individuální charakteristiky studentů patří kreativita (creativity), která je často 

spojována s originalitou, vynalézavostí a objevováním. Bylo zjištěno, že existuje určitý 

pozitivní vztah mezi kreativitou a výkonem studenta v cizím jazyce (Dörnyei, 2005, s. 203–

205). V současné době vyučovací metodologie v oblasti cizojazyčné výuky mají tendenci 

podporovat kreativní myšlení a chování studentů, proto by měl vysokoškolský učitel 

odborného jazyka zahrnovat do výuky tyto moderní metodologie a tím podporovat kreativitu 

a následný pokrok studentů. Další charakteristikou ovlivňující cizojazyčnou výuku je ochota 

komunikovat (willingness to communicate). Smyslem komunikační jazykové výuky je 

podporovat komunikační kompetenci studentů v cílovém jazyce, avšak často se stává, že 

studenti s vysokou úrovní této kompetence se vyhýbají komunikačním situacím v cizím 

jazyce (ibid., s. 207). Jelikož studenti musejí ve výuce mluvit, aby se cílový jazyk naučili, 

může neochota komunikovat mít negativní vliv na jejich osvojování jazyka. Proto by měl 

vysokoškolský učitel zařazovat do výuky odborné angličtiny komunikační aktivity a vytvářet 

příjemné vyučovací prostředí, aby studenti neměli obavy z cizojazyčné komunikace. 

Přesvědčení studenta (learner beliefs) je další charakteristika, která může ovlivnit proces 

učení se jazyka; například pokud je student přesvědčen o účinnosti určité učební metody a 

odmítá jinou, lepší a vhodnější. Jeho přesvědčení se však netýká pouze učebních strategií, ale 

i kulturních dimenzí, a může mít vliv na kvalitu jeho učení (ibid., s. 214–216). Při cizojazyčné 

výuce na vysoké škole má učitel určitou možnost ovlivnit přesvědčení studenta a tím i 

zkvalitnit proces jeho učení. 

Při výuce cizích jazyků je třeba brát v úvahu rovněž individuální zvláštnosti studentů, kde 

významnou roli hraje afektivní oblast. Sebeúcta (self-esteem) je výraznou proměnnou, kdy 

vysoká sebeúcta způsobuje jazykový úspěch a stejně tak jazykový úspěch má za následek 

vysokou sebeúctu (Brown, 2000, s. 146–147). Učitelé cizích jazyků na vysokých školách 

mohou mít pozitivní vliv jak na lingvistický výkon studenta, tak na jeho pocit vnitřní 

emocionální pohody. Další proměnnou jsou zábrany (inhibition), které se týkají vytvoření 

obranných mechanismů chránících ego jedince, kdy za hrozbu pro své ego mohou studenti 

považovat vlastní jazykové chyby a bránit se jim, což může brzdit proces učení (ibid., s. 147–

149). Proto by měl vysokoškolský učitel odborné angličtiny odstranit strach studentů 

z případných chyb, které jsou neodmyslitelnou součástí každé cizojazyčné výuky. Riskování 

(risk-taking) je další proměnnou, která má pozitivní vliv na jazykový úspěch tím, že studenti 

riskují určité případné chyby (ibid., s. 149–150). Proto učitel musí vytvářet na vysoké škole 

prostředí stimulující sebevědomí studentů odborné angličtiny a podporovat je, aby 

experimentovali a objevovali tento cizí jazyk. Úzkost (anxiety) je proměnnou, která může mít 

negativní vliv na proces jazykového učení, avšak je třeba rozlišovat mezi tzv. škodlivou a 

prospěšnou úzkostí (ibid., s. 151–152). Vysokoškolský učitel by měl vědět, že lehce nervózní 

napětí může mít na proces učení dobrý vliv a že příliš mnoho nebo málo úzkosti může být 

brzdou odborné jazykové výuky. Další proměnnou je empatie (empathy), která je nutná 

k efektivní jazykové komunikaci, ale rovněž je důležitá při komunikaci napříč kulturami 

(ibid., s. 153–154). Proto by měl vysokoškolský učitel seznámit studenty s tím, jakým 

způsobem kultura daného cizího jazyka vyjadřuje empatii, a to zejména v dané odborné 

oblasti.  

 

Závěr 

Práce se týkala individuálních rozdílů mezi studenty, které by měl vysokoškolský učitel brát 

v úvahu ve výuce odborného anglického jazyka. Respektování individuálních osobností je 
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jedním z mnohých principů tzv. přístupu zaměřeného na studenta, který se v posledních 

desetiletích stal významný ve světě a který staví na základech humanistické psychologie. 

Jedná se nejen o samotný přístup učitelů ke studentům a celému procesu výuky, ale i o výběr 

obsahu vyučování a vyučovacích metod (Lojová, 2005, s. 29). Právě zaměření cizojazyčné 

výuky na studenty přispělo v historii ke vzniku a vývoji odborných specializací ve výuce 

anglického jazyka (Hutchinson & Waters, 1987, s. 6–8), jelikož tato výuka začala 

zohledňovat především studenty a klást důraz na jejich potřeby a analýzy těchto potřeb 

(Smoak, 2003, s. 23). Ve výuce odborného anglického jazyka se centrální postavení studentů 

odrazilo v metodologii zaměřené na odpovídající obsahové materiály, analýzy diskursu a 

komunikační užití jazyka (Bhatia, 1989, s. 12). Proto učitel odborné angličtiny musí zjistit, 

kterou oblast jazykové výuky budou jeho studenti převážně potřebovat v praxi a požadované 

řečové dovednosti pak prezentovat formou specifických strategií (Kennedy & Bolitho, 1984, 

s. 21).  
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CRM SYSTÉMY V OBLASTI HOTELNICTVÍ 
 

CRM SYSTEMS IN HOSPITALITY 
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Abstrakt 

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je stále více a více populárnější a stává se jedním 

z nejdiskutovanějších akademických i odborných témat v podnikatelské sféře. V současné 

době, především v důsledku stále sílícího konkurenčního prostředí, roste důležitost aplikace 

CRM, jež se pozitivně projevuje na výkonnosti podniku. V tomto ohledu bude úspěšná 

realizace strategie CRM velkým přínosem pro organizace. Cílem příspěvku je rozšířit a 

nastínit další směry výzkumu v oblasti řízení vztahů se zákazníky v rámci hotelového odvětví. 

Klíčová slova 

CRM, hotel, výkonnost organizace, znalostní management 

 

Abstract 

Customer Relationship Management (CRM) is becoming more and more popular and is 

becoming one of the most discussed topics of academic and professional in the business 

sector. At present, mainly due to the ever growing competitive environment, the growing 

importance of CRM, which has a positive effect on business performance. In this regard, the 

successful implementation of CRM strategies of great benefit to the organization. The aim of 

this paper is to extend and outline further directions of research in the field of customer 

relationship management within the hotel industry. 
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CRM, hotel, organizational performance, knowledge management 
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Úvod 

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) se v poslední době stalo jedním z nejdiskutovanějších 

otázek a ústředním bodem na podnikatelském poli (Becker et al, 2009). Stojí za zmínku, že 

CRM je založen hlavně na víře, že udržitelné vztahy se spotřebiteli jsou základem pro získání 

věrných zákazníků (Dowling, 2002). V tomto ohledu bude úspěšná realizace strategie CRM 

velkým přínosem pro organizace, protože tyto organizace mohou využívat výhod zvýšení 

prodeje prostřednictvím lepší segmentace trhu, přizpůsobení produktů a služeb, dosážení 

vyšší kvality výrobků, přístupu k informacím a spokojenosti zaměstnanců, a to především, 

zajištěním dlouhodobé zákaznické věrnosti (Alomtairi, 2009). Navíc musíme mít na paměti, 

že nedávné studie o CRM se selektivně zaměřují na některé odvětví služeb, jako jsou 

bankovnictví (například Akroush et al, 2011, Becker et al, 2009 nebo Sin et al 2005), dále 

telekomunikace (např. Almotairi 2009 nebo Beldi et al, 2010), zdravotní péče (např. 

Bunthuwun et al, 2011 nebo Hung a kol, 2010).  

Jak uvádí Wu a Lu (2012), v oblasti cestovního ruchu a tedy i v hotelnictví je stále výrazný 

nedostatek výzkumných přístupů k CRM. V důsledku toho je cílem příspěvku rozšířit a 

nastínit další směry výzkumu v oblasti řízení vztahů se zákazníky v rámci hotelového odvětví.   

1 Řízení vztahů se zákazníky 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že pojem CRM může být definován různými způsoby. 

Z tohoto důvodu neexistuje jediná správná definice CRM (Abdullatif et al, 2010). Avšak za 

účelem obohacení literatury zaměřené na CRM jej bude tato studie definovat jako "strategický 

přístup, který umožňuje organizacím využívat vnitřní zdroje - tedy technologie, zaměstnance, 

a procesy), k řízení vztahů se zákazníky s cílem vytvořit konkurenceschopnou výhodu a 

zvýšit výkon dané organizace. 

1.1 CRM v hotelovém provozu  

CRM přináší významné výhody pro organizace, které generují obrovské množství informací o 

zákaznících (Kotler, 2002). Kromě toho Grönroos (2004) uvádí, že pro organizace 

s primárním zaměřením na poskytování služeb je aplikace CRM klíčová, a to především 

z důvodu budování vztahů se zákazníky. Je samozřejmostí, že rovněž v případě výrobních 

organizací plní CRM své významné místo, ovšem v oblasti služeb je z důvodu jednak 

vysokému konkurenčnímu prostředí ve srovnání s výrobními podniky a dále nehmotnosti 

produktů nutná detailní znalost spotřebitelského myšlení. Tedy CRM nalézá své uplatnění 

v hotelovém odvětví, zejména při provádění úspěšné a efektivní komunikační strategii, při 

které hotely přijímají velké množství dat o zákaznících. Tyto získané informace mohou být 

transformovány do užitečných znalostních databází. Hotelové odvětví, stejně jako jakýkoliv 

jiný podnikatelský sektor služeb, musí být jednak vysoce konkurenceschopné a musí velmi 

dobře znát své podnikatelské mikroprostředí. Z toho důvodu je velmi důležité, aby si hotely 

byly schopny udržet své zákazníky a také samozřejmě podporovat zákazníky neustálém 

nákupních chování. Je zřejmé, že tyto do jisté míry ambiciózní cíle lze dosáhnout výhradně 

prostřednictvím zavádění CRM. Kromě toho je samozřejmé, že rostoucí pořizovací náklady, 

rostoucí zákaznická očekávání, citlivost zákazníků na změnu ceny, více nároční klienti, 

nejistota tržního vývoje a zákaznická loajalita jsou klíčovými faktory, které pomáhají hotelům 

soustředit se na CRM jako na nástroj strategického rozhodování. CRM je dále považován za 
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jeden z nejúčinnějších způsobů, jak usnadnit a zlepšit rozvoj ubytovacích zařízení a to i 

z hlediska handicapovaných hostů (Wu a Li, 2011). 

1.2 Dimenze CRM 

Je dokázáno, že koncept CRM lze považovat za relativně nový, protože existuje pouze 

několik studií, které jsou vytvořeny pro CRM v rámci některých odvětví, jako jsou například 

bankovnictví (Akroush et al, 2011). Na základě posledních prací lze říci, že se CRM skládá ze 

čtyř hlavní sfér (Sin et al, 2005). Těmito sférami jsou: Orientace na zákazníka, organizace 

CRM, znalostní management a technologie CRM. Za účelem zajištění lepšího výkonu 

organizace je nezbytné, aby všechny tyto sféry pracovaly systematicky. V tomto ohledu 

Abdullateef et al. (2010) uvádí, že sféra zaměřená na orientaci na zákazníka je absolutně 

nejdůležitější dimenzí CRM. Ovšem jen velmi málo prací se zabývá dopady zmiňovaných 

dimenzí na hotelové odvětví. Z toho důvodu je cílem tohoto příspěvku pokusit se zaplnit výše 

nastíněnou mezeru a tedy pojednat o dimenzích CRM oblasti hotelnictví v hotelnictví. 

Orientace na zákazníka 

Hlavním účelem orientace na zákazníka je neustále zvyšovat dlouhodobou zákaznickou 

spokojenost a snažit se podporovat vytváření zákaznické loajality. Kim (2008) prokázal, že 

dobrý kvalitní orientace na zákazníka zajišťuje nesmírně pozitivní vliv výkon organizace. 

Podobně King a Burgess (2008) dochází k závěru, že orientace na zákazníka je klíčovým 

faktorem úspěšná implementace CRM. Navíc, současné výzkumy ukazují, že podniky 

v oblasti poskytování služeb, jako jsou hotely, vyžadují lepší porozumění orientace na 

zákazníka a začínají si uvědomovat významný vliv této sféry na výkonnost celého podniku. 

Stejně jako v jakémkoliv jiném podniku poskytujícím služby, poskytnutí dané služby v hotelu 

nastane za podmínky vzájemné interakce mezi poskytovateli a konzumenty služeb (Ki Lee et 

al, 2006). V hotelnictví je odběratel představován hostem, a tedy je nutné, aby se management 

hotelu management hotelu významně zaměřil na zmiňovanou interakci. Interakcí mezi 

dodavatelem a odběratelem lze v prvním řadě rozumět vytvořit pozitivní vztah mezi hostem a 

personálem hotelu. Za tímto účelem je potřebné získat určité množství tržních i netržních 

informací, které managementu napomohou pochopit zákazníka a tím pádem umožní vytvořit 

efektivní plán pro uspokojení potřeb jednotlivých zákazníků. 

Organizace CRM 

Za účelem umožnění pracovníkům hotelu vést správnou orientaci na zákazníka, musí 

organizace vytvořit vhodné pracovní prostředí – například vybavit personál moderními 

nástroji a technologiemi, systémy sledujícími spokojenost a stížnosti zákazníků, inspirativní 

vedení, a motivační systém odměňování (Mechinda a Patterson, 2011). V této souvislosti Ku 

(2010) tvrdí, že úspěšná aplikace CRM není založena pouze na technologické výkonnosti 

nebo kvalitních systémech systémy, ale také vyžaduje účinnou koncepci služeb, stejně jako 

vhodné pracovní procesy. Tedy úspěšná implementace CRM se opírá o aktivní zapojení 

zaměstnanců v činnosti dané organizace. Dále je za účelem efektivní aplikace CRM nutné 

zapojit všechny organizační zdroje jako například marketing a jeho činnosti, politiku, kulturu 

a strukturu dané organizace. Dále Richards a Jones (2008) tvrdí, že organizace CRM může 

ovlivnit budoucnost různých marketingových rozhodnutí. V této souvislosti mnohé hotelové 

řetězce chytře a pružně měnili ceny jejich pokojů na základě informací dat z CRM. 
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Znalostní management 

Není třeba více rozvádět, že užitečné informace o zákaznících jsou důležitým kritériem pro 

rozhodování o tom, zde je CRM úspěšné, či nikoliv. V této souvislosti lze konstatovat, že 

efektivní řízení znalostí o jednotlivých zákaznících může organizaci výrazně pomoci mít 

úspěch při budování lepšího vztahu se zákazníkem, což má za následek pozitivní dopad na 

výkonnost organizace (Yim et al, 2005). Je nutné si uvědomit, že úspěch řízení vztahů se 

zákazníky je silně závislý na sběru a analýze informací o zákaznících. Samozřejmým 

požadavkem je, aby organizace zůstala konkurenceschopná, ovšem tento cíl nemůže být 

dosažen, pokud organizace nemá dostatečné znalosti o svém trhu a není schopna zjišťovat a 

využívat stávající znalosti o svých zákaznících. Tedy znalostní management je pevně spojen 

s marketingovými schopnostmi, a to umožňuje organizacím aplikaci strategického 

manažerského rozhodování pro zlepšení jejich výkonu. 

Technologický základ CRM 

Dutu a Halmajan (2011) jsou toho názoru, že strategie CRM skončí nezdarem, pokud 

informační technologie nejsou správně používány, tedy vhodné využívání technologií v 

oblasti marketingu je jedním z klíčových prvků v hotelovém odvětví. Kasim a Minai (2009) 

zjistili, že technologie CRM pevně souvisí s výkonností hotelu. Z těchto důvodů jsou nové 

technologie považovány za klíčové v případě efektivní aplikace CRM. Navíc, několik studií, 

které se zabývaly vlivem informačních technologií na výkon organizace, poskytují podobné 

poznatky o pozitivní roli informačních technologií v strategii CRM. Jinými slovy, tyto studie 

odhalily, že mnoho zákazníků nemůže dosáhnout svých cílů bez pomoci informačních 

technologií (Abdullateef et al, 2010). V důsledku toho umožňují technologie založená na 

CRM organizacím plánovat a realizovat úspěšné marketingové akce pro udržení a získání 

nových zákazníků. Kromě toho Chang et al (2010) potvrzují, že technologie CRM zlepšuje 

marketingové schopnosti tím, že poskytuje cenné informace o zákaznících, které mohou 

pomoci jak manažerům, tak zaměstnancům mnohem efektivněji dosáhnout konkrétních 

marketingových cílů.  

2 Výkonnost hotelu 

Dimenze CRM lze hodnotit mnoha dalšími způsoby včetně zákaznické spokojenosti 

(Abdulateef et al., 2010), efektivnosti trhu a finanční výkonnosti (Sin et al., 2005), dále 

například věrností zákazníků a růstem tržeb (Yim et al., 2005). V tomto příspěvku se budeme 

zabývat hodnocením výhodnosti dopadů aplikace CRM na výkonnost hotelu. Tento přístup 

vychází z Balance Score Card (BSC), jež upřednostňuje pohled na celkovou výkonnost 

podniku před individuálními finančními údaji, které nemohou poskytnout plné pochopení 

vlivu CRM. Kromě toho, jak uvádí například Wu a Lu (2012), použití BSC k hodnocení 

dopad CRM na výkonnosti podniku je důležité, protože se jedná o užitečný nástroj, který 

poskytuje hluboké porozumění celkové provozní výkonnosti podniku. 

3 Konceptuální model CRM 

Navrhovaný model konceptualizuje vztah mezi dimenzemi CRM, marketingové plánování, 

možnostmi marketingové implementace a výkonností hotelu. Tento vztah je založen na 

názoru, že výkonnost firmy je ovlivněna jejími vnitřními zdroji a schopnostmi. Firma získává 

lepší výkonnost efektivnějším využívání jejích zdrojů než konkurence. Tento model zahrnuje 
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čtyři dimenze CRM, které zahrnují orientaci na zákazníka, organizaci CRM, znalostní 

management a technologický základ CRM.  

 

 

Obr. 1: Konceptuální model vlivu dimenzí CRM na výkonnost podniku 

Závěr 

Tento poskytl teoretický model pro zobrazení vztah mezi sférami CRM, marketingových 

schopností a výkonností hotelu. Je všeobecně přijímaným faktem, že koncept řízení vztahů se 

zákazníky určení intenzity vztahu mezi dimenzemi CRM a výkonu hotelnictví není ani plně 

ověřen, ani empiricky prozkoumán. Kromě toho, tento příspěvek rozšiřuje soubor znalostí 

tím, že vysvětlí teoretické možnosti zprostředkovatelská role marketingových schopností 

(plánování a realizace), ve vztahu mezi dimenzí CRM a výkonnosti hotelu. Nicméně faktem 

zůstává, že tato práce má svá omezení – jako teoretičnost modelu, tedy návrh je nutné 

empiricky ověřit, dále model je zaměřen pouze na hotelnictví, a proto je třeba jej ověřit i 

v jiných oblastech, jako například v oblasti finančního sektoru. 
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PROSTREDÍ V HOTELIERSTVE   
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BARBARA AL KHOURI1, JANA KUČEROVÁ2 

 

Abstrakt 

S procesom globalizácie úzko súvisí vznik nových trhov, na ktorých sa rozvíjajú medzinárodné 

hotelové spoločnosti pôsobiace v interkultúrnom prostredí. Hotelové spoločnosti výrazne 

konkurujú malým a stredným podnikom, ktoré musia vynakladať maximálne úsilie, aby mali 

šancu uspieť v medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Ich motivácia uzatvárať partnerstvá 

a zapájať sa do rôznych foriem spolupráce preto rastie. Cieľom príspevku je poukázať na 

osobitosti sieťového podnikania v hotelierstve a jeho formy.  

Kľúčové slová 

Globalizácia, franchising, hotelové spoločnosti, manažérska zmluva, sieťové hotely, 

ubytovacie služby 

Abstract 

The process of globalization is closely related to the emergence of new markets in which new 

intercultural hotel companies are created. Hotel companies compete significantly with small 

and medium-sized enterprises, which must make an effort to have a chance in international 

competition. Their motivation to enter into partnerships and engage in various forms of 

cooperation is increasing . The aim of this paper is to highlight the particularities of the 

network business in the hotel and its forms in the industry of hospitality. 

Key words 

Globalization, franchising, hotel company, management contract, chain hotels, accomodation 

services 
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Úvod 

Pobytový cestovný ruch nie je možné rozvíjať bez ubytovacích a pohostinských služieb. 

Odvetvie hotelierstva a pohostinstva je v štátoch Európskej únie jednou zo sledovaných 

priorít národných ekonomík, pretože jeho rozvoj je jednou zo základných podmienok rozvoja 

cestovného ruchu. Tradičný obraz hotelového prostredia sa počas niekoľkých desaťročí 

výrazne zmenil. V mnohých krajinách prenikajú na trh veľké hotelové spoločnosti, ktoré 

konkurujú malým a stredným hotelom. Na európskom hotelovom trhu stále 

dominujú nezávislé hotely, avšak v Severnej Amerike až 65 % hotelov patrí 

hotelovým spoločnostiam. Vznik nových trhov vytvára priestor pre expanziu hotelových 

spoločností. Medzinárodné hotelové spoločnosti zabezpečujú na trhu cestovného ruchu export 

ubytovacích služieb a príjmy z exportu týchto služieb. Ich podnikanie začalo nadobúdať 

medzinárodný rozmer začiatkom 20. storočia, avšak masívnejšia expanzia nastala po druhej 

svetovej vojne. Tieto spoločnosti pôsobia na medzinárodnom trhu v interkultúrnej 

spoločnosti. 

1 POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB 

Hotelierstvo ako odbor hospodárskej činnosti je založené na poskytovaní ubytovacích a s tým 

spojených služieb v hoteloch a im podobných zariadeniach. Prvé hotely v Európe sa objavujú 

na prelome 18. a 19. storočia vo Francúzsku a Anglicku, neskôr začali vznikať aj v Nemecku 

a vo Švajčiarsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa začali rozvíjať aj veľké a luxusné hotely 

a s nimi aj prvé združenia hotelov. Po druhej svetovej vojne už došlo k intenzívnej 

koncentrácii hotelov, ktoré prerástli do medzinárodných hotelových spoločností (Gúčik, 

Šípková, 2004). Podľa Oriešku je poskytovanie ubytovacích služieb „predpokladom rozvoja 

najmä pobytového cestovného ruchu“ (2011, s. 57). Ubytovacími službami môžeme rozumieť 

súbor na seba nadväzujúcich činností súvisiacich s poskytnutím prechodného ubytovania 

obvykle väčšiemu počtu hostí mimo miesta ich trvalého bydliska. Tieto činnosti zahŕňajú 

poskytovanie informácií o ubytovaní, rezervovanie ubytovania, príchod hosťa a jeho 

registráciu, pobyt hosťa spojený s poskytovaním služieb, zúčtovanie s hosťom a jeho odchod 

(Orieška, 2011). Ubytovacie služby poskytujú za úhradu rôzne kategórie (druhy) a triedy 

ubytovacích zariadení. Na ich poskytovaní sa podieľa nielen prevádzkovateľ ubytovacieho 

zariadenia, obvykle podnikateľský subjekt, ale aj hosť samotný.   

Na Slovensku upravuje poskytovanie ubytovacích služieb vyhláška č. 277/ 2008 Z. z., ktorá 

uvádza charakteristiky jednotlivých druhov kategórií a tried ubytovacích zariadení. Hotel je 

ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. 

Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a 

spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne 

trávenie voľného času (§ 4, Vyhláška č. 277/2008 Z. z.). Hotelierstvo  sa rozvíja 

v interkultúrnom prostredí. Vplyvom vzájomného zbližovania sa krajín v rámci 

podnikateľských a obchodných aktivít dochádza k stretom medzi príslušníkmi rozličných 

národov, kultúr a etník. V takýchto podnikoch nie je možné pôsobiť bez interkultúrnej 

kompetencie, čím rozumieme poznanie a rešpektovanie inej kultúry, kultúrnych rozdielov, 

taktiež ovládanie a správne používanie komunikačných vzorcov a kódov s ohľadom na 

konkrétnu národnú kultúru (Szarková, 2002).  
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2 VZNIK HOTELOVÝCH SPOLOČNOSTÍ A ICH FORMY 

Vznik hotelových spoločností datujeme od 50. rokov 20. storočia, kedy začali po druhej 

svetovej vojne vznikať v Severnej Amerike ako súčasť leteckých spoločností. Hotelové 

spoločnosti sa rozvíjajú v neprospech malých a stredných hotelov, nakoľko tieto spoločnosti 

majú v prevažnej miere nadnárodný charakter. Vznik hotelových spoločností spájame aj so 

vznikom sieťového podnikania a  procesom globalizácie, ktoré spolu úzko súvisia. Pod 

vplyvom globalizácie sa v 90. rokoch rozšíril fenomén spájania podnikov s cieľom zvýšiť 

produktivitu, znásobiť efektivitu výrobných činností, radikálne znížiť náklady a upevniť si 

postavenie v silnom konkurenčnom prostredí. Ak chcú malé a stredné podniky obstáť v tvrdých 

a náročných konkurenčných podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky, musia svoju budúcu 

existenciu vnímať v novej podobe a to v podobe sieťového podnikania. Úspech týchto 

podnikov nemusí byť založený len na finančnom kapitáli, ale aj na využití osobných kvalít 

podnikov, ktoré spolu tvoria sieť, na schopnosti inovovať, pružne a podnikavo spolupracovať.  

Podnikateľská sieť predstavuje určitú formu podnikania realizovanú na kooperačných 

vzťahoch medzi podnikateľskými a inými subjektmi. Siete vznikajú medzi veľkými podnikmi 

a ich subdodávateľmi, medzi malými a strednými podnikmi, medzi podnikateľskými 

subjektmi a verejným sektorom, občianskou verejnosťou a pod. Podniky spolupracujú a 

vytvárajú siete preto, aby realizovali také podnikateľské aktivity, ktoré by samostatne 

realizovať nemohli (Štofková, Jankalová, Močková, 2013). 

Globalizáciou rozumieme „vyrovnávanie jednotlivých častí sveta na jednotný celok“ (Keller, 

1996, s. 33). Podľa OECD je globalizácia procesom zvyšujúcim závislosť trhov a národných 

ekonomík, vyvolaným vysokou dynamikou obchodu s tovarom, kapitálom, službami 

a transferom technológií a know-how. Ide o nezvratný proces zasahujúci všetky sféry života 

spoločnosti. Vplyvom globalizácie sa svet zmenšuje a čas, ktorý je potrebný na presune 

človeka, informácií alebo tovarov z jedného miestna na druhé sa neustále skracuje (Gúčik, 

2010). Následkom globalizácie je aj vznik nadnárodných spoločností, napr. leteckých, 

reštauračných alebo aj hotelových. Ide o rozšírenie ich podnikania za hranice materského 

štátu s cieľom byť podnikateľsky aktívnym. Tento proces nazývame tiež internacionalizácia. 

Internacionalizácia sa prejavuje v najväčšej miere pri nadnárodných spoločnostiach, avšak 

v cestovnom ruchu aj malé a stredné podniky môžu prerastať hranice štátu, napr. vytváraním 

zahraničných pobočiek (Gúčik, Šípková, 2004). 

„Keďže v cestovnom ruchu prevažujú malé s stredné podniky, za istých okolností môžu 

súťažiť s nadnárodnými spoločnosťami z hľadiska dynamiky rozvoja podnikania 

a pozitívnych impulzov v rozvoji regiónu, v ktorom podnikajú. Predpokladá to ich zapojenie 

do podnikateľských sietí“ (Gúčik, Šípková, 2004, s. 16). Cieľom sieťového podnikania je 

zvýšenie konkurenčnej schopnosti cestou znižovania nákladov, rozširovaním prístupu 

k moderným technológiám, informáciám, spoločným vytváraním nových informačných 

databáz, rýchlejším zavádzaním noviniek a predovšetkým rozdeľovaním rizika medzi členom 

siete (Srpová in Gúčik, Šípková, 2004). Podnikateľské siete môžeme rozdeliť na formálne 

a neformálne. Formálne siete sú založené na formalizovanej úprave oficiálnych nástrojov 

a foriem podpory a sú legalizované. Takéto siete okrem podnikov zahŕňajú aj finančných 

poradcov a účtovníkov, právnikov a iné tzv. nadstavbové profesie. Neformálne siete sú 

založené na neoficiálnych vzťahoch obchodných partnerov alebo rodinných vzťahoch. Tieto 

siete kladú dôraz na tvorivú iniciatívu podnikateľov, ktorí potrebujú riešiť isté problémy, 

pričom jednou z možností ich riešenia je spoločné riešenie bez výraznej účasti štátu. Tieto 

problémy sa nemusia týkať len podnikania samotného. Môže ísť aj o problémy rozvoja 
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regiónov, v ktorých sa podnik nachádza. V cestovnom ruchu sa tiež združujú podniky 

s cieľom prispieť k rozvoju nielen ich samotných, ale aj regiónu, v ktorom podnikajú (Gúčik, 

2004). Jednou z foriem sieťového podnikania v cestovnom ruchu sú hotelové spoločnosti. 

„Priekopníkom v hotelových spoločnostiach bola americká letecká spoločnosť Pan American 

Airlines (Pan Am), ktorá zistila, že v mnohých cieľových krajinách chýba pre ich cestujúcich 

primerané ubytovanie. S týmto cieľom založila v roku 1946 spoločnosť Inter- Continental 

Hotel Corporation (IHC), ktorá už v roku 1949 získala prvý hotel v Brazílii“ (Gúčik, 2000, s. 

140). Ďalšie hotely spoločnosti IHC vznikli v Montevideu, v Santiagu de Čile a v Havane. Po 

tomto vzore aj ďalšie spoločnosti začali získavať hotely do svojho vlastníctva. Rozvoj 

amerických spoločností nasledovali európske a ázijské spoločnosti, ktoré prevzali americké 

techniky hotelového manažmentu a prispôsobili ich európskym podmienkam, pričom si 

ponechávali účasť na majetku hotelov (Makovník In Janičková- Makovník- Šebová, 2006, s. 

99-101). Príkladom je spoločnosť United Airlines, ktorá založila Westin Hotels & Resorts 

alebo hotely Nikko založené spoločnosťou Japan Airlines. V týchto prípadoch ide 

o vertikálnu koncentráciu, kedy dochádza k prevzatiu hotela alebo celej skupiny hotelov 

cestovnou kanceláriou alebo dopravnou spoločnosťou. Poznáme tiež horizontálnu 

koncentráciu, kedy sa môžu spájať jednotlivé hotely a vytvárať tak hotelové spoločnosti, ktoré 

môžu mať aj medzinárodný význam (Uličná, 2013). Krátky slovník cestovného ruchu (2004, 

s. 44, heslo Hotelová spoločnosť) definuje  hotelovú spoločnosť ako „istý počet hotelov, ktoré 

aj napriek tomu, že sa nachádzajú na rôznych miestach štátu alebo kontinentoch, majú 

obvykle rovnaké meno (značku) a vyznačujú sa podobnými charakteristikami“. Výhody 

a nevýhody členstva hotelov v hotelových spoločnostiach sú znázornené v tabuľke 1. 

Tab. 1: Výhody a nevýhody členstva hotelov v hotelových spoločnostiach 

Výhody Nevýhody 

- vyššia konkurencieschopnosť 

- synergický efekt zo spolupráce členských 

hotelov s hotelovou spoločnosťou 

- rozdeľovanie rizika medzi všetkých členov 

- nižšie jednotkové náklady 

- vyššie predajné ceny 

- kvalitné informačné systémy 

- kvalitné systémy rezervovania 

- využívanie finančne náročných technológií 

- efektívnejšie riadiace procesy 

- vyššia kvalita poskytovaných služieb 

- štandardizácia poskytovaných služieb 

- pravidelné inovácie 

- manažérska podpora 

- vyšší stupeň kvalifikácie zamestnancov 

- pravidelné kontroly zo strany hotelovej 

spoločnosti 

- známa značka 

- vyššia lojalita zákazníkov 

- spoločný marketing a propagácia 

- prepracovanejší vernostný program 

- menšie kompetencie vlastníka 

- náročnosť zadávania a sledovania údajov 

prostredníctvom informačných systémov  

- vyššie prvotné investície 

- ročný poplatok 

- iné poplatky požadované hotelovou 

spoločnosťou 

- technológie náročné na používanie 

- neakceptovanie špecifík cieľového miesta 

hotelovou spoločnosťou 

 Prameň: Josková, 2010. 
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Podľa Gúčika (2000, s. 141)  „hotelové spoločnosti majú zvyčajne charakter integrovanej 

siete pozostávajúcej z hotelov, ktoré sú jej vlastníctvom; franchisingovej spoločnosti; 

manažérskej zmluvy alebo dobrovoľného združenia, kedy sa viac nezávislých hotelov združí 

s cieľom napr. spoločného marketingu, tvorby produktu, spoločného predaja, vytvorenia 

systému rezervovania, výskum trhu, práce s verejnosťou ap.“ 

2.1 Hotelová sieť 

Kosmák (2005, s. 15) definuje hotelovú sieť ako „určitý počet hotelov vzájomne prepojených 

spoločnou hotelovou značkou, pričom väzba hotela k sieti nebýva zvyčajne založená na 

využívaní vlastníckeho práva k hmotným statkom, ale skôr využívaní licenčného práva 

k nehmotným statkom“. Bhatia (2007, s. 93) uvádza že „sieť pozostáva najmenej z troch 

hotelových nehnuteľností vlastnených alebo manažovaných jednou firmou 

a prevádzkovaných v rámci jednej značky“. Riadenie takýchto hotelov sa obvykle spája 

s dodržiavaním štandardizovaných služieb a poskytovaním rovnakého alebo podobného 

produktu vo všetkých hoteloch patriacich k jednej značke. Rozdiel medzi hotelovou 

spoločnosťou a sieťou je v tom, že hotelová spoločnosť môže vlastniť viaceré hotelové siete 

(Kosmák, 2005). Medzi známe hotelové siete patrí napríklad sieť Ibis, ktorá je vlastníctvom 

spoločnosti Accor Hotels. Prehľad hotelových spoločností a ich sietí, ktoré pôsobia na 

Slovensku zobrazuje tabuľka 2. 

Tab. 2: Hotelové spoločnosti pôsobiace na Slovensku 

Hotelová 

spoločnosť 
Hotelová sieť Názov hotela Sídlo 

Forma 

členstva 

Rok 

vzniku 

Abba Hotels 

(ESP) 

Abba Hotels Abba Bratislava Hotel 
Bratislava FZ 2010 

Accor Hotels 

(FRA) 

Ibis Ibis Bratislava Centrum Bratislava PH 2003 

Mercure 
Mercure Bratislava 

Centrum 
Bratislava MZ 2010 

Austria Trend 

Hotels (AUT) 

Austria Trend 

Hotels Premium 

Edition 

Austria Trend Hotel 

Bratislava 
Bratislava MZ 2009 

Best Western 

(USA) 

Best Western 

(BW) 

BW Hotel West Bratislava FZ 1999 

BW Teledom Hotel & 

Conference Center 
Košice FZ 2004 

BW Hotel Antares Bratislava FZ 2010 

BW Plus BW Palace Hotel Polom Žilina FZ 2007 

  BW Hotel Belassi Bojnice FZ 2010 

Danubius Hotels 

Group (HUN) 

Danubius Health 

Spa Resort 

(DHSR) 

DHSR Thermia Palace Piešťany VH 2006 

DHSR Balnea 

Esplanade 
Piešťany VH 2006 

DHSR Balnea Palace Piešťany VH 2006 

Spa Hotels Spa Hotel Balnea Grand Piešťany VH 2006 

Spa Hotel Balnea 

Splendid 
Piešťany VH 2006 

Spa Hotel Jalta Piešťany VH 2006 

Spa Hotel Pro Patria Piešťany VH 2006 
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Spa Hotel Morava Smrdáky VH 2006 

Spa Hotel Central Smrdáky VH 2006 

Spa Hotel Vietoris Smrdáky VH 2006 

Villa Berlin Piešťany VH 2006 

EuroAgentur (CZ) EA EA Art Hotel William Bratislava FZ 2006 

EA Hotel Praha Tren. Tepl. FZ 2010 

Falkensteiner 

Michaeler 

Tourism Group 

(AUT) 

Falkensteiner 

Hotels & 

Residences 

Falkensteiner Hotel 

Bratislava 
Bratislava VH 2008 

Hilton Hotels 

Corporation 

(USA) 

Double Tree by 

Hilton 

Double Tree by Hilton 

Košice 
Košice FZ 2009 

Double Tree by Hilton 

Bratislava 
Bratislava FZ 2011 

InterContinental 

Hotels Group 

(UK) 

Interhotel Hotel Crowne Plaza Bratislava FZ 1989 

Holiday 

Inn/Express 

byHoliday Inn 

Holiday Inn Bratislava Bratislava FZ 1996 

Holiday Inn Žilina Žilina FZ 2007 

Holiday Inn Trnava Trnava FZ 2010 

Kempinski Hotels 

(DEU) 

Kempinski Hotels 
Grand Hotel Kempinski 

Štrbské 

Pleso 
MZ 2009 

Kempinski Hot. River 

Park 
Bratislava MZ 2010 

Rezidor Hotels 

Group (USA) 

Park Inn Hotel Park Inn Danube Bratislava FZ 1997 

Radisson H & R 
Radisson Blu 

Carlton 
Bratislava MZ 2001 

Lindner Hotels & 

Resorts (DEU) 

Lindner Hotels & 

Resorts 

Lindner Gallery 

Central 
Bratislava FZ 2013 

NH Hoteles (ESP) NH Hoteles Gate One Bratislava MZ 2009 

Small Luxury 

Hotels of the 

World (USA) 

Small Luxury 

Hotels of the 

World 

Hotel Marrol´s Bratislava DZ 2003 

Starwoods Hotels 

and Resorts 

(USA) 

Sheraton 
Sheraton Bratislava 

Hotel 
Bratislava MZ 2010 

The Leading 

Hotels of the 

World (CH) 

The Leading Small 

Hotels of the 

World 

Hotel Arcadia Bratislava DZ 2008 

Vienna 

Internatinal Hotels 

(AUT) 

Vienna 

International 

Hotels 

Chopin Airporthotel Bratislava MZ 2009 

Prameň: Uličná, 2013.  

2.2 Franchising 

Franchising vznikol koncom 19. Storočia v USA. Franchisingová zmluva je licencia 

obchodného typu, na základe ktorej spoločnosť, t.j. majiteľ licencie - franchizor dáva 

majiteľovi hotela - franchízantovi právo použiť tzv. balík služieb počas doby platnosti zmluvy 
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v určitej geografickej oblasti za odplatu (% z tržieb). Súčasťou balíka je spravidla obchodný 

koncept, obchodné meno, značka, imidž, dizajn, odbytové know – how (systém prevádzky 

a predaja, postupy, procedúry, technológie, receptúry), zaškolenie zamestnancov, prístup 

k systémom rezervovania, marketingové, obchodné i stavebné plány, finančné poradenstvo 

ap. Franšízant zabezpečuje začiatočné investície a prevádzkové náklady a nesie riziko 

súvisiace s podnikateľskou činnosťou. „Franchising vychádza z kooperácie dvoch partnerov, 

z ktorých jeden je majiteľ osvedčeného konceptu a druhý je podnikateľ túžiaci po zachovaní 

právnej i ekonomickej samostatnosti, rýchlom a bezrizikovom vstupe na trh“ (Turnerová, 

2013, s. 336).  Franchising je v oblasti prevádzkovania ubytovacích zariadení využívaný 

pomerne málo, je preto nutné zdôrazňovať jeho jedinečnosť a podnikateľskú efektívnosť. 

Ponúka  totiž slabším (malým a stredným) podnikom možnosť využiť overený koncept 

a relatívne bezrizikovo zaznamenať úspech na trhu (Turnerová, 2013). Prvú franchisingovú 

zmluvu uzavrel César Ritz v roku 1907. Dobrým príkladom využitia franchisingu pri 

sieťových hoteloch je aj hotel Holiday Inn, ktorý bol založený v roku 1952 priekopníkom 

franchisingu, Kemmonsom Wilsonom. V roku 1971 rástol Holiday Inn každým druhým dňom 

o jeden hotel. Dnes má reťazec asi 1200 hotelov v USA a 250 hotelov v Európe. 94 % 

všetkých hotelov Holiday Inn je spravovaných licenčným partnerom a len 6 % je vlastnených 

reťazcom alebo je prevádzkovaných na základe inej zmluvy (Kosmák, 2006). 

Tab. 3: Výhody a nevýhody franchisingu v hotelierstve 

Výhody Nevýhody 

- menej rizikový a relatívne lacný spôsob 

medzinárodnej expanzie v krátkom čase 

najmä pre malé a stredné hotely, ktoré 

poznajú podmienky miestneho trhu, 

- relatívne jednoduchý a rýchly prienik na nové 

trhy, na ktorých existujú administratívne alebo 

obchodné bariéry, 

- práva na používanie cenného know-how, 

úspešného balíka služieb známej 

medzinárodnej hotelovej spoločnosti a s ním 

súvisiace nižšie náklady, 

- franchisovaný hotel podporuje silná 

spoločnosť, čo umožňuje efektívnejšie 

vyjednávanie s obchodnými partnermi, 

finančnými inštitúciami  ap. 

- relatívne jednoduchší prístup k získavaniu 

kapitálu pre začiatočnú investíciu 

a zvýhodnené podmienky získavania úverov, 

- nižšie náklady a vyšší zisk zo spoločných 

reklamných kampaní, 

- obchodné poradenstvo, poskytovanie 

prevádzkových a výcvikových príručiek. 

- obmedzená právna a hospodárska 

samostatnosť, závislosť na rozhodnutiach 

franšízora, 

- strata prevádzkovej kontroly, slabá možnosť 

ovplyvňovať technológiu a ekonomické 

rozhodnutia s povolením franšízora, 

- rast nákladov, resp. Potenciálny rast 

zadlženosti, 

- potenciálna povinnosť odoberať služby, 

vybavenosť a suroviny od franšízora, 

- sankcie pri poškodení dobrého mena  a imidžu 

spoločnosti, 

- dodržiavanie prísnych a príliš podrobných 

štandardov kvality poskytovateľa licencie, 

- dĺžka trvania zmluvy (10-20 rokov). 

Prameň: Spracované podľa Gee, 2008, s. 231-232.  
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2.3 Zmluvy o manažmente  

Zmluva o manažmente sa začala používať v 70 rokoch minulého storočia. Ide o dohodu, na 

základe ktorej manažérska spoločnosť poskytuje majiteľovi hotela balík profesionálnych 

manažérskych služieb, preberá zodpovednosť za prevádzku a riadenie hotela za poplatok. 

Manažérska spoločnosť by tak mala priviesť hotel k rentabilite z krátkodobého hľadiska 

a z dlhodobého hľadiska k prosperite. Manažérske zmluvy sa často používajú v rozvíjajúcich 

sa krajinách, ktoré sa spoliehajú na cestovný ruch ako na zdroj príjmov. Hotely majú 

v takýchto krajinách veľký vplyv na zamestnanosť a zisk z cestovného ruchu. Manažérska 

spoločnosť poskytuje hotelu balík služieb, ktorý spravidla zahŕňa zabezpečenie manažérskeho 

personálu, činnosti spojené s rozbehnutím podnikania, vypracovanie technicko-ekonomickej 

štúdie a marketingových aktivít, technické poradenstvo, uzatváranie zmlúv, nábor a tréning 

zamestnancov, vedenie administratívy, účtovníctva a kontrolingu a tiež centrálny systém 

rezervovania (Gee, 2008). „Manažérska zmluva sa uzatvára minimálne na 10 rokov s právom 

prednostného predaja manažérovi v prípade, že by majiteľ chcel zariadenie predať“ (Gúčik, 

2004, s. 15). Predpokladá sa, že v súčasnosti existuje na svete okolo osemsto manažérskych 

spoločností, ktoré manažujú 12 000 ubytovacích zariadení po celom svete (DeRoos, 2010).  

Prvú manažérsku zmluvu podpísal Conrad Hilton s vládou Portorika v roku 1948 s cieľom 

prevádzkovať hotel The Caribe Hilton. Výhody a nevýhody manažérskej zmluvy sú 

zobrazené v tabuľke 4. 

Tab. 4:  Výhody a nevýhody manažérskej zmluvy v hotelierstve 

Výhody Nevýhody 

- kvalitný manažment, 

- efektívnejšia komunikácia a vyjednávanie 

s bankami, poisťovňami apod., 

- cielené získavanie manažérov na výkon 

konkrétnej činnosti, 

- možnosť viazania platieb za služby na 

výsledky. 

- centralizácia činností a závislosť na 

rozhodnutiach manažéra, 

- obmedzenie činností majiteľa ovplyvňovať 

rozhodovanie a činnosti hotela, 

- výška odmeny manažéra a delenie zisku, 

- rozdielne záujmy majiteľa hotela a manažérskej 

spoločnosti, 

- dĺžka trvania zmluvy. 

Prameň: Spracované podľa Gee (2008, s. 220- 221), 2014.   

2.4 Dobrovoľné združenia nezávislých hotelov 

V súčasnosti musia podniky vynakladať maximálne úsilie, aby mali šancu uspieť 

v medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Ich motivácia uzatvárať partnerstvá a zapájať sa 

do rôznych foriem spolupráce preto rastie. „Integrácia hotelov tvorí tvrdú konkurenciu pre 

nezávislých hotelierov, ktorí preto vytvárajú hotelové združenia“ (Dufresne, 1998, s. 177). 

Dobrovoľné združenia nezávislých hotelov vznikajú na základe dohody, ktorá má spravidla 

formu zmluvy. Táto dohoda sa uzatvára medzi dvoma alebo viacerými podnikmi s cieľom 

sledovania istého spoločného záujmu. Pri hoteloch môže byť týmto spoločným záujmom 

predovšetkým spoločný marketing. Združené podniky si zachovávajú právnu samostatnosť 

a svojej ekonomickej samostatnosti sa vzdávajú len v miere nevyhnutnej pre úspešné plnenie 

spoločných aktivít. Výsledkom takéhoto združenia môže byť dosiahnutie lepších podmienok 

na trhu, synergických efektov, zníženie nákladov, lepšie možnosti získavania externých 

finančných zdrojov a i (Vlachynský a kol., 2006). Formy združení sa líšia jednak cieľom, pre 
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ktoré boli vytvorené, jednak tesnosťou vzájomného spojenia podnikov. Združenia na základe 

dohody delíme na: 

 strategické aliancie, 

 konzorcium, 

 kartel, 

 koncern, 

 stavovské zväzy. 

 

 

Záver 

Z osobitostí sieťového podnikania a jeho foriem v hotelierstve vyplýva, že členstvo 

v hotelovej spoločnosti prináša hotelu výhody, ale aj nevýhody. Môže zvýšiť 

konkurencieschopnosť a vyjednávaciu silu a naopak znížiť jednotkové náklady. Výhodou 

môže byť aj spoločný marketing a využívanie známej značky. Medzi nevýhody by sme mohli 

zaradiť vysoké vstupné a ročné poplatky, čo odrádza množstvo nezávislých hotelov od vstupu 

do hotelovej spoločnosti. Tieto hotely sa preto združujú a vytvárajú združenia nezávislých 

hotelov s cieľom uskutočňovať predovšetkým spoločný marketing. Na slovenský trh už 

taktiež prenikajú nadnárodné hotelové spoločnosti, ktoré ponúkajú majiteľom rozmanité 

podmienky spolupráce. A keďže na slovenskom hotelovom trhu z dlhodobého hľadiska 

zaznamenávame rast ubytovacích kapacít, zmenu v kvalite poskytovaných služieb  a následne 

rast konkurencie na trhu, je na zvážení každého hotela, či sa stane členom hotelovej 

spoločnosti alebo nie.  

Grantová podpora: Stať je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0235/14 

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením 

v interkultúrnom prostredí. 
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VPLYV INOVÁCIÍ NA UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ  

HORSKÝCH STREDÍSK 

 

THE IMPACT OF INNOVATION ON THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN MOUNTAIN DESTINATIONS 

 
JANA KUČEROVÁ1, TOMÁŠ GAJDOŠÍK2, ZUZANA LENCSÉSOVÁ3 

 

Abstrakt 

Cestovný ruch patrí v horských strediskách k významnej hospodárskej činnosti a je dôležitým 

zdrojom zamestnanosti, pretože rozvoj ostatných hospodárskych aktivít je v horských 

strediskách značne limitovaný. Inovácie v horských strediskách sa preto musia zamerať na 

ochranu prostredia, ktorá je zdrojom rozvoja cestovného ruchu (ekologický 

princíp), zabezpečenie živobytia miestnych obyvateľov (ekonomický princíp) a zvyšovanie 

kvality ich života (sociálny princíp). Cieľom príspevku je preskúmať uskutočnené inovácie 

v najvýznamnejších horských strediskách na Slovensku a zistiť ich vplyv na udržateľný rozvoj. 

Kľúčové slová  

Horské strediská. Inovácie. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu. 

 

Abstract 

Tourism in the mountain destinations belongs to significant economic activity and is an 

important source of employment, because developing other economic activities in mountain 

resorts rather is quite limited. Innovations in mountain resorts must therefore focus on 

protecting the environment, which is a source of tourism development (ecological principle), 

livelihoods of local residents (economic approach) and improving the quality of life (social 

principle). The aim of this paper is to examine the innovations in the most important mountain 

destinations in Slovakia and determine their impact on sustainable development of these 

destinations. 

Key words 

Innovation. Mountain destinations. Sustainable development.  
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Úvod 

Pre koordinovaný rozvoj cestovného ruchu v strediskách je nevyhnutná spolupráca všetkých 

subjektov usmernená tak, aby stredisko dosiahlo stanovené ciele. V horskom stredisku 

cestovného ruchu je dôležité, aby subjekt zodpovedný za jeho koordinovaný rozvoj 

(manažérska organizácia, miestna samospráva alebo ťažiskový podnikateľský subjekt) vnímal 

a kládol dôraz na jeho osobitosti, ktoré môžu byť slabou alebo silnou stránkou, príležitosťou 

alebo ohrozením pri zavádzaní inovácií. Za najvýznamnejšie osobitosti horských stredísk 

z hľadiska inovovania považujeme nevyhnutnosť zvyšovania ich konkurencieschopnosti 

cestou udržateľného rozvoja.  

Cieľom príspevku je preskúmať uskutočnené inovácie v najvýznamnejších horských 

strediskách na Slovensku a zistiť ich vplyv na udržateľný rozvoj stredísk. Zameriame 

pozornosť na zisťovanie vplyvu inovácií na kapacitné a výkonové ukazovatele horských 

stredísk. Výberový súbor tvorí päť horských stredísk, v ktorých skúmame inovácie 

uskutočnené od roku 2009. Pozornosť budeme venovať horským strediskám Chopok – Jasná, 

Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Liptovská Teplička. Tieto strediská 

patria k najväčším a najinovatívnejším na Slovensku. Okrem toho disponujú všetky 

výročnými správami, z ktorých môžeme získať relevantné informácie.  

1 Teoretické východiská 

Prírodné prostredie je základným predpokladom rozvoja cestovného ruchu v horskom 

stredisku. Kučerová (1999) zdôrazňuje, že cestovný ruchu nemá neobmedzené možnosti rastu, 

pretože je závislý od prírodných zdrojov, ktoré využíva. V niektorých prípadoch je prostredie 

jedinečné až do takej miery, že je chránené rôznymi stupňami ochrany prírody. Keller (2012) 

zdôrazňuje, že prírodné prostredie horských stredísk je ľahko narušiteľné, a preto podmieňuje 

všetky aktivity, ktoré sa v ňom vykonávajú. Manažment horského strediska musí preto 

pri akomkoľvek rozhodovaní o jeho ďalšom rozvoji brať do úvahy tento fakt, aby sa vplyvom 

rôznych aktivít nenarušili prírodné predpoklady, ktoré vyvolali rozvoj cestovného ruchu 

a zabezpečili návštevnosť strediska. Pri inovovaní v horských strediskách sa musí klásť dôraz 

nielen na zabezpečenie príjmov cestovného ruchu (ekonomický princíp), ale aj na prírodné 

predpoklady (ekologický princíp) a miestnych obyvateľov (sociálny princíp), čo označujeme 

udržateľným rozvojom.  

Podstata udržateľného rozvoja sa definovala v dokumente Svetovej komisie pre životné 

prostredie a rozvoj (World Commission on Environment and Development)  s názvom Naša 

spoločná budúcnosť (1987). Udržateľným rozvojom sa rozumie taká činnosť, 

ktorá uspokojuje potreby súčasnej generácie bez toho, aby znižovala možnosti uspokojenia 

potrieb budúcich generácií. Vlády, neziskové organizácie a vedci rozšírili definíciu 

udržateľného rozvoja za posledné roky pre potreby jednotlivých sektorov hospodárstva, 

medzi inými aj pre cestovný ruch. Udržateľný cestovný ruch je jeden z prístupov k rozvoju 

cestovného ruchu, ktorý má napomáhať nositeľom rozhodnutí v cestovnom ruchu, 

aby čo najlepšie vyvážili jeho pozitívne a negatívne účinky pre súčasné aj budúce generácie 

(UNWTO, 2004). Udržateľnému rozvoju v horských strediskách cestovného ruchu 

venujú pozornosť viacerí autori, pričom sa zameriavajú na rôzne hľadiská skúmania 

(tabuľka 1).  
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Tab. 1: Skúmanie udržateľného rozvoja v horských strediskách cestovného ruchu 

Hľadisko skúmania Autori 

sociálna a ekologická podstata udržateľného 

rozvoja 

Todd a Williams,1996; Schendler, 2003; Eydal, 

2004; Lewis, 2005; Kučerová, 2012 

kvalita života Hudson, 2000; Castle, 2004 

sociálna rovnosť Moore, 2005 

demokratické rozhodovanie o udržateľnom 

rozvoji 
Flagestad a Hope, 2001 

opatrné prispôsobovanie sa udržateľnému 

rozvoju 
Bürki a Abegg, 2003; Scott a kol., 2006 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2015. 

Udržateľný rozvoj horského strediska sa preto musí uskutočňovať v súlade nielen 

s ekologickými, ale aj ekonomickými a sociálnymi kritériami. A len ak budú kritériá 

jednotlivých skupín splnené v čo najväčšej miere, je možné inovovaním zabezpečiť 

udržateľný rozvoj, ktorý je pre horské strediská nevyhnutný.  

2 Výsledky a diskusia 

Predmetom skúmania je päť slovenských horských stredísk. Dve z nich (Chopok – Jasná 

a Tatranská Lomnica) sú z hľadiska skúmaných ukazovateľov najväčšie na Slovensku 

(Lencsésová, 2014).  

Tab. 2: Charakteristické ukazovatele skúmaných horských stredísk  

Horské stredisko 

Nadmorská 

výška  

(m n. m.) 

Prevýšenie  

(m) 

Dĺžka 

zjazdových  

tratí (m) 

Dĺžka  

lanoviek 

a vlekov (m) 

Prepravná 

kapacita 

(os/hod) 

Chopok – Jasná 950 – 2 000 1 050 110 915 25 897 30 294 

Tatranská 

Lomnica 

900 – 2 189 1 289 9 980 10 502 10 145 

Štrbské Pleso 1 400 – 1 840 440 7 280 5 547 6 900 

Starý Smokovec 1 255 – 1 480 225 4 325 4 023 4 540 

Liptovská 

Teplička 

800 – 1 102 302 900 890 1 200 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2015. 

Štrbské Pleso, Starý Smokovec aj Liptovská Teplička sa nachádzajú vo vysokej nadmorskej 

výške, čo indikuje, že v súčasnosti na nich klimatické zmeny spojené s globálnym 

otepľovaním ešte nevplývajú do takej miery, ako na ostatné slovenské horské strediská 

lokalizované v nižších nadmorských výškach (tabuľka 2). Domnievame sa preto, že skúmať 

inovácie a ich vplyv na udržateľný rozvoj má zmysel práve v týchto horských strediskách. 

2.1 Charakteristika vybraných horských stredísk 

Skúmané horské strediská v súčasnosti prevádzkuje len jedna spoločnosť, ktorej strategickým 

cieľom je byť etablovaným lídrom v oblasti cestovného ruchu v rámci strednej Európy.  

Spoločnosť eviduje kapacitné a výkonové ukazovatele pre všetky horské strediská spoločne 

(tabuľka 3).  
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Tab. 3: Kapacita a výkony skúmaných horských stredísk 

Rok 
Osobo-dni 

(mil.)* 

Dĺžka tratí 

(km) 

Kapacita  

(tis. os/hod) 

Počet 

OHDZ 

Výnosy z OHDZ 

(mil. eur) 

Priemerné  

denné výdavky  

návštevníka (Euro) 

2007 1,227 - - - 13,025 11,20 

2008 1,115 38,525 34,515 43 13,740 11,50 

2009 1,027 44,925 36,575 37 12,819 12,60 

2010 1,237 50,283 39,940 37 14,934 12,70 

2011 1,478 66,685 52,129 49 17,849 13,90 

2012 1,616 70,195 52,696 48 18,600 15,80 

2013 1,657 70,655 54,069 50 22,096 16,10 
Prameň: Spracované podľa výročných správ horských stredísk, 2015. 

*Poznámka: osobo-deň je štandardným ukazovateľom merania návštevnosti v domácich aj zahraničných 

horských strediskách. Jeden osobo-deň predstavuje jedného návštevníka, ktorý aspoň jedenkrát za deň prejde 

cez monitorovacie zariadenie, ktorým je najčastejšie pokladnica alebo turniket. Ak aj návštevník prejde cez 

turniket v priebehu jedného dňa viackrát započítava sa len jedenkrát.  Z uvedeného vyplýva, že peší turisti alebo 

návštevníci, ktorí si nekúpia lístok na OHDZ v pokladničnej kase, nie sú do počtu osobo-dní započítaní.  

Najväčšiu medziročnú zmenu vo všetkých ukazovateľoch pozorujeme medzi rokmi 2010 

a 2011 (graf 1). Vysvetlením je skutočnosť, že spoločnosť začala v decembri 2010 

prevádzkovať aj stredisko Štrbské Pleso. Získanie tohto veľkého a významného strediska 

do portfólia spoločnosti viedlo k skokovitému rastu počtu návštevníkov, dĺžky tratí, 

prepravnej kapacity, počtu OHDZ aj výnosom.  

 

Graf 1: Kapacita a výkony skúmaných horských stredísk.  

Prameň: Spracované podľa výročných správ horských stredísk, 2015. 
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2.2 Štruktúra inovácií zavedených vo vybraných horských strediskách 

Pri skúmaní inovácií budeme vychádzať z ich klasifikácie na technologické (kvantitatívne a 

kvalitatívne) a netechnologické (produktové, cenové, komunikačné a distribučné). 

Technologickými kvantitatívnymi inováciami rozumieme inovácie, ktoré zvyšujú existujúce 

kapacity strediska. Patrí sem napríklad zväčšenie plochy parkoviska, zvýšenie prepravnej 

kapacity osobných horských dopravných zariadení a pod. Za technologické kvalitatívne 

inovácie považujeme nové technológie, ktoré ale nezvyšujú kapacitné ukazovatele strediska. 

Je to napríklad vybudovanie slnečnej terasy, inštalovanie technológií na čerpanie energie 

z obnoviteľných zdrojov, technické zasnežovanie a pod. Rozdelenie netechnologických 

inovácií zodpovedá rozdeleniu marketingového mixu. 

Spoločnosť podľa výročných správ investovala do roku 2012 do infraštruktúry portfólia 

horských stredísk 141 miliónov eur. Prvotná fáza investičnej stratégie sa podľa spoločnosti 

končí rokom 2013/2014. Uskutočnené technologické inovácie do roku 2014 dokumentuje 

tabuľka 4. Investície zahŕňajú najmä sedem nových lanoviek (zvýšenie prepravnej kapacity 

o 50 %), rozšírenie technického zasnežovania na 44 km (rast o 76 %), zväčšenie dĺžky 

lyžiarskych tratí na 70 km (rast o 40 %) a zvýšenie kapacity parkovísk.  

Tab. 4: Inovácie zavedené v skúmaných horských strediskách 

Inovácia Miesto uskutočnenia 
Rok 

uskutočnenia 

Nové parkovisko s kapacitou 400 miest Jasná, Lúčky 2009 

Nové parkovisko s kapacitou 350 miest a 10 autobusov Tatranská Lomnica 2009 

Rozšírenie plochy na lyžovanie o 8,9 ha (6 km) Tatranská Lomnica 2009 

Rozšírenie detského lyžiarskeho parku Maxiland Jasná, Biela Púť 2009 

6-sedačková lanovka Jasná, Záhradky 2010 

6-sedačková lanovka  Jasná, Priehyby 2011 

8-sedačková lanovka  Tatranská Lomnica 2011 

24 miestna kabínková lanovka  Prepojenie Chopka 2011 

Šikmý výťah twinliner s kapacitou 50 miest  Jasná, Biela Púť 2011 

Vybudovanie zjazdových tratí pre horskú cyklistiku  Starý Smokovec 2011 

Vybudovanie klziska  Jasná, Biela Púť 2011 

Úprava zjazdových tratí  Severná strana Chopka 2011 

15 miestna kabínková lanovka  Jasná, Kosodrevina 2012 

Výmena sedadiel na sedačkovej lanovke Tatranská Lomnica 2012 

15 miestna kabínková lanovka  Tatranská Lomnica 2013 

6-sedačková lanovka  Jasná, Lúčky 2013 

Rozšírenie plochy technického zasnežovania všetky strediská priebežne 
Prameň: Vlastné spracovanie z výročných správ, 2015. 

Cieľom uskutočnených inovácií je zabezpečenie garancie snehu väčším rozsahom 

zasnežovania, skrátenie čakacích dôb zvýšením prepravných kapacít, minimalizovanie 

poveternostných vplyvov budovaním odolných osobných horských dopravných zariadení 

podľa najnovších energeticky efektívnych technológií od známych svetových výrobcov 

(Doppelmayer, Leitner), zlepšenie dopravnej dostupnosti a parkovacích kapacít.  

Vo výročných správach ani vo vyjadreniach manažmentu horských stredísk nenachádzame 

hľadisko udržateľného rozvoja, dokonca ani limitných kapacít lyžiarskych svahov alebo 

horských stredísk. Rattaj (2012) konštatuje len, že „adekvátne s rastom kapacity osobných 

horských dopravných zariadení budujeme aj zjazdové trate“, čo je ale významný zásah do 
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životného prostredia. Aj keď spoločnosť vo výročnej správe uvádza, že rozširovanie 

lyžiarskych tratí aj výstavba nových sa uskutočňuje v spolupráci so štátnymi úradmi na 

ochranu prírody. Okrem toho spoločnosť vo výročnej správe (2009) konštatuje, že neplánuje 

nové projekty v zónach nedotknutých ľudskou aktivitou. Sústreďuje sa výlučne už do 

urbanizovaných oblastí, kde má šport a cestovný ruch tradíciu. Spoločnosť má vypracovaný 

materiál Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), nemeria ale limitné kapacity 

svahov ani horského strediska. Rattaj (2012) v súvislosti s rastom prepravnej kapacity 

osobných horských dopravných zariadení a jej vplyvom na kapacitu zjazdoviek konštatuje: 

„Myslíme si, že predpokladaný rast lyžiarov trate nepreťaží“. Je to teda len odhad alebo 

domnienka. Pozornosť limitným kapacitám zjazdovej trate venuje Rattaj (2012) len v prípade 

náročných a strmých svahov (Lomnické sedlo v Tatranskej Lomnici), kde sa z hľadiska 

bezpečnosti neuvažuje o zvýšení súčasnej prepravnej kapacity.  

Tejto problematike venuje pozornosť aj Jóbová (2012), podľa ktorej sme vypočítali index 

komfortu (podiel prepravnej kapacity a dĺžky tratí). Jóbová (2012) konštatuje, že čím je tento 

index nižší, tým sa návštevník cíti v stredisku lepšie, teda komfortnejšie. Ukazovateľ dosahuje 

podľa Jóbovej (2012) v 74 skúmaných rakúskych horských strediskách priemernú hodnotu 

418.  

Tabuľka 5: Index komfortu v skúmaných strediskách  

Rok Index komfortu 

2009 895,91 

2010 814,13 

2011 794,30 

2012 781,72 

2013 750,71 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2015.  

Index komfortu  sa v skúmaných strediskách znižuje (tabuľka 5), čo znamená, že návštevníci 

strávia kratšiu dobu čakaním v radoch na osobné horské dopravné zariadenia a zároveň majú  

viac priestoru na zjazdových tratiach. Domnievame sa, že v skúmaných strediskách sa tento 

index zlepšuje najmä z toho dôvodu, že po zvýšení prepravnej kapacity vždy nasleduje 

predĺženie alebo rozšírenie zjazdových tratí, čo je ale spojené s negatívnymi účinkami 

na životné prostredie. Pri budovaní nových kapacít a následne aj nových zjazdových 

tratí je totiž potrebné brať do úvahy nielen vplyvy na životné prostredie (EIA), ale aj 

celkové limitné kapacity horského strediska a ostatné kritériá udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu.  

Cieľom inovácií v horských strediskách je ďalej podľa výročných správ spoločnosti 

zabezpečiť celoročnú komplexnú ponuku kvalitných služieb a tým dosiahnuť štandard 

porovnateľný s alpskými horskými strediskami. Inovovaním zameriavajú pozornosť aj 

na zvýšenie atraktívnosti letnej sezóny ponukou rôznych aktivít a služieb. Cieľom je 

poskytnúť celoročné spoločenské, kultúrne a športové vyžitie v horských strediskách 

vybudovaním centier voľného času, nákupnými pasážami a občianskou vybavenosťou. 

Celoročné využitie kapacít sa snažia dosiahnuť aj zameraním pozornosti na akvaparky, 

organizovanými podujatiami a  marketingovou komunikáciou (tabuľka 6).  
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Tabuľka 6: Netechnologické inovácie v skúmaných horských strediskách  

Druh 

inovácie 
Inovácia 

Rok 

uskutočnenia 

Produktová 

Pobytové balíky vrátane skipasov 2009 

Karta pre návštevníkov (Liptov Card) 2010 

Náučné chodníky pre deti (Tatranská divočina, Svištia krajinka) 

Karta pre návštevníkov (Tatry Card) 

2010 

2012 

Vernostný program Gopass 2013 

Cenová Zľavy na skipasy v ubytovacích zariadeniach 2010 

Komunikačná 

Masívna marketingová komunikácia v Poľsku 2009 

Zriadenie účtov stredísk na sociálnych sieťach 2010 

Nové internetové stránky stredísk Chopok – Jasná a Vysoké Tatry 2010 

Vydávanie nepredajného časopisu Tatry Magazín o životnom štýle 2013 

Distribučná 
Aktívna spolupráca s touroperátormi z rusky hovoriacich krajín 2009 

Online predaj karty Gopass 2013 
Prameň: Vlastné spracovanie z výročných správ spoločnosti, 2015. 

V zimnej sezóne 2009/2010 použilo podľa Výročnej správy skipasy, ktoré boli súčasťou 

pobytových balíkov až 25 % lyžiarov. Ponuka skipasov ako súčasť pobytového balíka mala 

vplyv aj na rast priemernej dĺžky pobytu, zvýšenie využitia ubytovacích kapacít v hoteloch, 

ktoré balíky ponúkali a predaj vyššieho počtu viacdenných skipasov. Podobný účinok malo aj 

zavedenie karty pre návštevníkov Liptov Card, čo prispelo najmä k zvýšeniu predaja 

viacdenných skipasov a rast priemernej dĺžky pobytu návštevníkov. Účinné a osvedčené 

spojenie ubytovania s lyžovaním a zľavami na iné doplnkové služby viedlo k tomu, že 

spoločnosť v roku 2013 vytvorila pre návštevníkov strediska vernostný program s názvom 

Gopass. Spočíva v tom, že návštevník si kúpi vernostnú kartu, na ktorú zbiera body za využité 

služby (ubytovanie, stravovanie, lyžovanie a iné doplnkové služby) a ako odmenu za vernosť 

získa zľavu na vybrané produkty alebo služby v zariadeniach spoločnosti. Za nevýhodu tejto 

inovácie považujeme fakt, že návštevník získava vernostné body v stredisku len pri zakúpení 

produktov alebo služieb v podnikoch spoločnosti, ktorá má vo svojom portfóliu nielen osobné 

horské dopravné zariadenia, ale aj ubytovacie, stravovacie zariadenia a zariadenia 

doplnkových služieb (napr. akvapark). Návštevník preto využíva najmä služby týchto 

podnikov cestovného ruchu, čo vedie nielen k tomu, že ostatné zainteresované subjekty sú 

v porovnaní s podnikmi spoločnosti v značnej konkurenčnej nevýhode, ale aj k tomu, že klesá 

význam kariet návštevníkov (napr. Liptov Card alebo Tatry Card), o čom svedčí aj to, že 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry monitoruje ročný pokles 

využívania kariet návštevníkov. Významná je aj skutočnosť, že sa takto stráca význam 

činnosti Oblastných organizácií cestovného ruchu v strediskách, pretože väčší význam pre 

rozvoj cestovného ruchu nadobúda spoločnosť, ktorá vlastní kľúčové podniky a zariadenia 

cestovného ruchu.  

2.3 Vplyv zavedených inovácií na udržateľný rozvoj stredísk 

Na základe technologických inovácií, ktoré spoločnosť uskutočnila v horských strediskách od 

roku 2009 konštatujeme, že ide vždy o vybudovanie nových alebo zvýšenie prepravnej 

kapacity existujúcich OHDZ, následne zväčšenie alebo rozšírenie zjazdových tratí, zväčšenie 

plochy technického zasnežovania, rast kapacity parkovísk a následne vybudovanie alebo 

zväčšenie ponuky doplnkových služieb (predajne a požičovne športových potrieb, 

pohostinské zariadenia a pod.) s cieľom zvýšiť atraktivitu a návštevnosť stredísk v súlade 

s vplyvmi na životné prostredie podľa EIA, ale bez analýzy vplyvov na všetky súčasti 
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udržateľného rozvoja, ktorý je pre zachovanie horských stredísk ako cieľových miest 

cestovného ruchu budúcich generácií, nevyhnutný.   

Ťažisko netechnologických inovácií v najvýznamnejších horských strediskách na Slovensku 

spočíva v tvorbe produktových balíkov, čo viedlo až k vytvoreniu vernostného programu, 

ktorý podľa nás z hľadiska kooperatívneho manažmentu významne vplýva na rozvoj 

a organizáciu cestovného ruchu v horských strediskách.  

Skúmali sme vplyv zavedených inovácií na udržateľný rozvoj horských stredísk, pričom sme 

sa zamerali na to, či inovácie napĺňajú ekologické, spoločenské a ekonomické princípy 

udržateľného rozvoja (tabuľka 7). Splnenie kritérií sme označili číslom 1 a nesplnenie 0.  

Tabuľka 7: Vplyv inovácií stredísk spoločnosti na udržateľný rozvoj 

Inovácia 

Ekologické  

kritéria  

(max. 27 bodov) 

Spoločenské  

kritériá  

(max. 9 bodov) 

Ekonomické  

kritériá  

(max. 14 bodov) 

Technologické inovácie 

Parkovisko s kapacitou 400 miest 0 1 1 

Parkovisko s kapacitou 350 miest  0 1 1 

Rozšírenie plochy na lyžovanie  0 1 1 

Rozšírenie detského parku  0 1 1 

6-sedačková lanovka 0 1 1 

6-sedačková lanovka  0 1 1 

8-sedačková lanovka  0 1 1 

24 miestna kabínková lanovka  0 1 1 

Šikmý výťah s kapacitou 50 miest  0 1 1 

Zjazdové trate pre horskú cyklistiku  0 1 1 

Klzisko  0 1 1 

Úprava zjazdových tratí  0 1 1 

15 miestna kabínková lanovka  0 1 1 

Výmena sedadiel na lanovke 0 0 1 

15 miestna kabínková lanovka  0 1 1 

6-sedačková lanovka  0 1 1 

Rozšírenie technického zasnežovania 0 1 1 

Netechnologické inovácie 

Pobytové balíky vrátane skipasov 0 1 1 

Karta pre návštevníkov  0 1 1 

Detské náučné chodníky  0 1 1 

Vernostný program Gopass 0 1 1 

Zľavy na skipasy v  0 0 1 

Marketingová komunikácia v Poľsku 0 1 1 

Zriadenie účtov na sociálnych sieťach 0 1 1 

Nové internetové stránky stredísk  0 1 1 

Vydávanie nepredajného časopisu  0 1 1 

Spolupráca s ruskými touroperátormi  0 1 1 

Online predaj karty Gopass 0 1 1 
Prameň: Vlastné spracovanie, 2015.  

Najväčší vplyv mali zavedené inovácie na ekonomické kritéria, teda na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti horských stredísk. Tento výsledok súvisí so skutočnosťou, že 

spoločnosť uskutočňovala do roku 2013 v horských strediskách investičnú fázu. 

V uskutočnených inováciách sme zaznamenali aj istý súlad so spoločenskými kritériami 
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udržateľného rozvoja. Ide predovšetkým o tvorbu pracovných miest pre miestnych 

obyvateľov. Očakávame preto, že inovácie zavedené v nasledovných rokoch budú napĺňať 

predovšetkým ekologické a ostatné sociálne kritériá.  

 

Záver 

Spoločnosť vo výročných správach konštatuje, že investovaním do infraštruktúry sa zvýšila 

atraktívnosť aj návštevnosť regiónov, v ktorých sa strediská nachádzajú, čo je na jednej strane 

pravda, pretože počet návštevníkov zaznamenáva od roku 2010 kontinuálny rast. Na druhej 

strane ale musíme podotknúť, že aj napriek tomu, že najviac inovácií sa v strediskách 

zaviedlo v rokoch 2008 a 2009, počet návštevníkov je práve v týchto a v nasledujúcom roku 

2010 najnižší, dokonca nižší ako v roku 2007, teda pred začatím inovovania. Konštatujeme 

preto, že návštevnosť nerastie priamo úmerne s mierou inovatívnosti, ale že počet 

návštevníkov v rôznej miere ovplyvňujú aj iné faktory. V roku 2009 to bola hospodárska kríza 

a prijatie eura na Slovensku. Návštevnosť horských stredísk vo veľkej miere závisí aj od 

poveternostných podmienok, rozloženia školských prázdnin v roku a podobne. Nie je správe 

sa preto domnievať, že len „ návštevnosť stredísk sa zvýši len intenzívnym investovaním do 

rozvoja“, ale je potrebné brať do úvahy aj vplyvy vonkajšieho prostredia.  

V súvislosti s manažmentom horských stredísk dávame do pozornosti výsledky analýzy 

štruktúry inovácií v horských strediskách spoločnosti. Dochádza tu k významnému fenoménu, 

kedy sa z dôvodu zavedených inovácií (nové osobné horské dopravné zariadenia, produktové 

balíky, vernostný program Gopass) znižuje podiel manažérskej organizácie (inštitucionálnym 

a právnym aspektom fungovania oblastných organizácií cestovného ruchu venuje pozornosť 

Šebová, 2014) a zvyšuje sa podiel dominantného podniku na riadení rozvoja cieľového 

miesta. Túto situáciu môžeme porovnať s modelom Flagestada a Hopea (2001), ktorí rozlišujú 

tzv. spoločenský (community) a firemný (corporate) model. Spoločenský model je založený 

na dobrovoľnej spolupráci nezávislých podnikov a subjektov zainteresovaných na rozvoji 

cestovného ruchu, žiadny z nich nie je významne administratívne dominantný ani nikto 

nevlastní významné a strategické jednotky v stredisku. Manažment strediska zabezpečuje 

manažérska organizácia. Vo firemnom modeli riadi manažment cieľového miesta dominantný 

podnik, ktorý má významný vplyv na stratégiu a politiku spojenú s ďalším rozvojom 

strediska. Príkladom pre firemné horské stredisko je švajčiarske stredisko Weisse Arena 

(Flims-Laax-Falera). V prípade skúmaných stredísk preto konštatujeme, že v súčasnosti 

dochádza k zmene spoločenského modelu na firemný.  

Významné je aj zistenie štruktúry zavedených technologických a netechnologických inovácií 

a ich vplyv na udržateľný rozvoj strediska. Spoločnosť v najväčšej miere zavádza 

technologické inovácie, ktoré vplývajú predovšetkým na zvyšovanie prepravných kapacít 

stredísk bez ohľadu na limitné kapacity zjazdových tratí.  Ďalšie časté inovácie sú spojené aj 

s novými systémami technického zasnežovania, ktorého budovanie, vzhľadom na vysokú 

spotrebu vody a energie, rovnako neprispieva k udržateľnému rozvoju horských stredísk. 

Vzhľadom na kapacitné a výkonové ukazovatele, ktoré skúmané horské strediská dosahujú 

v súčasnosti konštatujeme, že je potrebné, aby budúce inovácie zamerali predovšetkým na 

kvalitatívny rast, teda na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a produktové inovácie, 

ktoré zatraktívnia dané strediská a znížia sezónne výkyvy. Rovnako odporúčame zamerať 

inovácie v marketingovej komunikácii a distribúcii na vytvorenie jedinečnej ponuky 

v horských strediskách najmä pre domácich obyvateľov (nie sú senzibilní na kurzové zmeny), 
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tvorbu ponuky na okrajoch hlavnej sezóny a v mimosezóne, aby sa zabezpečili pracovné 

príležitosti pre miestnych obyvateľov nielen počas hlavnej sezóny a aby sa tak zvýšili ich 

príjmy aj životná úroveň. Nie kvantitatívnym zvyšovaním kapacít, ale len cieľavedomým 

inovovaním v súlade s princípmi udržateľného rozvoja si môžu v súčasnosti horské strediská 

vytvoriť jedinečnú konkurenčnú výhodu a odolať tak ohrozeniam súvisiacim s konkurenčným 

tlakom a klimatickými zmenami.  

Grantová podpora: Stať je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0810/13 

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu 

v SR. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE VYUŽITÍ HACCP F&B MANAŽEREM  

 

CASE STUDY – USING HACCP BY F&B MANAGER 

  
EVA LUKÁŠKOVÁ1, ZDENĚK MÁLEK2 

 

Abstrakt 

Článek představuje případovou studii využití systému HACCP pro kontrolu činností 

spojených s přípravou stravy ve vybraném provozu. Systém HACCP je důležitým nástrojem 

pro kontrolu kvality připravovaných pokrmů F&B manažerem. V článku je představena 

analýza nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů pro celý proces přípravy stravy – 

od příjmu potravin, přes jejich skladování až po jejich přípravu. Práce prezentuje také 

schéma prostorového uspořádání odbytového střediska se zapracovanými symboly HACCP.         

Klíčová slova 

Bezpečnost potravin, F&B manažer, HACCP. 

 

Abstract 

The article presents a case study of the use of the HACCP system for controlling the activities 

associated with food preparation in the selected operation. The HACCP system is an 

important tool for quality control of prepared meals F & B manager. The article presents a 

hazard analysis and determination of critical control points for the whole process of food 

preparation - from food intake, despite their storage to their preparation. The work also 

presents a diagram of the spatial arrangement of the cuisine with incorporated symbols 

HACCP. 

Key word 

Food safety, F&B manager, HACCP. 
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Úvod 

Systém kontrolních bodů, známý pod anglickou zkratkou HACCP, tvoří společně se správnou 

zemědělskou, výrobní a hygienickou praxí jeden z neodmyslitelných nástrojů důležitých 

k dosažení zdravotně nezávadné potraviny (Lukášková et al., 2012). V roce 1997 došlo 

k přesnému určení principů systému HACCP v „Obecných zásadách hygieny potravin“ 

vydané komisí Codex Alimentarius (Kameník, 2013). Codex Alimentarius se zabývá 

potravinářskými normami a pokyny postupů k bezpečnosti potravin s ohledem na zdraví 

spotřebitelů. Snaží se také o zajištění kvality během dovozu a důvěru spotřebitelů 

v nezávadnost potravin (Codex Alimentarius, 2014). Provozovatelé podnikající 

v potravinářském sektoru, s výjimkou prvovýroby, jsou ze zákona povinni uplatňovat během 

své výroby některý z postupů vycházející ze zásad systému HACCP (Lukášková et al., 2014). 

V článku je rozebrán postup analýzy rizik a identifikace kritických kontrolních bodů 

v penzionu pro seniory.      

1 Systém HACCP jako důležitý nástroj pro kontrolu kvality F&B 

manažerem  

Systém HACCP funguje na základě sběru dat z celého procesu výroby potravin. Údaje 

získané při analýze slouží k zjištění možnosti vzniku rizika v konkrétních situacích a tím 

napomohou k přijetí bezpečnostních opatření k zamezení opakujícího se potravinového 

nebezpečí. Jedná se o komplexní systém, neboť bere v potaz nejen technologické procesy a 

přidané látky či suroviny během výroby ale i možné způsoby nakládání spotřebitelů při 

dokončovaní výrobku nebo prostého zacházení s ním (Koudelková, 2014). Jedná se tak o 

důležitý a nezbytný nástroj, jehož fungování určuje úspěšnost řízení konkrétního provozu 

F&B manažerem. Systém kritických kontrolních bodů je založen na sedmi na sebe 

navazujících součástí, které vycházejí z již zmíněného dokumentu vytvořeného komisí Codex 

Alimentarius (obr. 1). 

 

Obr. 1: Součásti systému kritických kontrolních bodů 
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1.1 Doporučené symboly systému HACCP   

Při zavádění systému kontrolních bodů v podniku poskytujícího stravovací služby je 

doporučeno využít osvědčených symbolů pro znázornění jednotlivých technologických 

postupů a operací týkajících se práce s potravinami. Symboly pak během procesu výroby 

pomáhají pracovníkům k rychlé a jasné orientaci o potenciálních hrozbách. Přehled symbolů 

je uveden na obrázku 2. Níže uvedené symboly byly v rámci analýzy nebezpečí vybraného 

provozu – penzionu umístěny tak, aby znázornily druh nebezpečí, které by mohlo 

v konkrétním provozu při přípravě stravy nastat.     

 

Obr. 2: Doporučené symboly pro plánování systému HACCP  

Vlastní úprava podle zdroje: Matyáš, 1993. 
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2 Případová studie analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních 

bodů v provozovně 

Na následujícím schématu prostorového uspořádání provozovny jsou zaznačeny číselně 

dispozice jednotlivých zařízení (např. lednice, mrazák), pomocí doporučených symbolů pak 

místa, kde může dojít ke kontaminaci potravin z různých zdrojů. Dále jsou popsány procesy 

související s přesunem potravin – surovin, jejich skladováním a zpracováním a v stanoveny 

kritické kontrolní body. 

Čísla 1 – 4 na schématu značí dveře (1), chodbu (2), úložné prostory pro kuchyňské náčiní 

v dané části provozu (3), dřez (4). Analýza nebezpečí porušení správné výrobní praxe může 

nastat již během přejímky potravin, resp. již před ní – u dodavatelů. Potraviny v penzionu jsou 

dováženy od ověřených dodavatelů, řádově se jedná o dvanáct dodavatelských firem. Mezi 

nimi jsou i malé farmářské podniky vyskytující se v okolí. Po dobu vzájemné spolupráce 

nedošlo ke zjištění dodávky špatného sortimentu, proto je možné dodavatele označit 

z hlediska nezávadnosti surovin za vyhovující. Rampa pro příjem zboží (5) je místem, kde je 

třeba vykonat důkladnou kontrolu sortimentu zboží. Kontroluje se neporušenost obalů, 

v případě některých potravin také senzorické hodnocení jejich vlastností. Kontrolu provádí ve 

zkoumaném provozu vedoucí odbytového střediska - F&B manažer, v případě jeho 

nepřítomnosti jeho zástupce. Po převzetí potravin dochází k jejich rozčlenění do příslušných 

skladů. Uskutečňuje se tak pomocí dodavatelských vozíků. Možná identifikovaná nebezpečí 

v prostoru pro příjem potravin a surovin nejsou významná z důvodu spolehlivého systému 

smluvních dodavatelů (Koudelková, 2014). 

 

Obr. 3: Schéma prostorového uspořádání odbytového střediska 

Zdroj: Koudelková, 2014. 
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V následující tabulce je uvedena analýza nebezpečí v rámci procesu příjmu zboží.  

Tab. 1: Analýza nebezpečí v rámci příjmu zboží ve vybraném penzionu pro seniory 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Příjmová 

rampa 

Příjem 

potravin  

a surovin 

První a 

druhý stupeň 

nebezpečí 

Biologické: 

plísně, patogenní 

mikroorganismy

, skladištní 

škůdci 

Chemické: 

přídavné  

a kontaminující 

látky, 

dezinfekční  

a čisticí 

prostředky 

Fyzikální: 

poškozený obal, 

nevhodný nebo 

zvlhlý obal, 

prošlá minimální 

doba trvanlivosti 

Odběr pouze od 

spolehlivých a 

ověřených 

dodavatelů. 

Dodržování 

hygienických 

podmínek pro 

příjemku zboží. 

Důkladná 

kontrola 

neporušitelnosti 

obalu a data 

spotřeby. 

Senzorická 

kontrola na 

základě 

parametrů 

jednotlivých 

potravin - 

vzhled, vůně, 

barva, 

přítomnost 

nečistot, celost 

potraviny.  

 

Nápravné opatření: 

vrácení zboží 

dodavateli 

Doklady: 

Dodací listy  

a faktury - nutné 

údaje o druhu  

a množství 

potravin, datum 

dodávky 

 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014.  

Analýza skladovacích prostorů neprokázala žádné významné nebezpečí. Důvodem je 

dodržování požadujících podmínek pro skladování. F&B manažer provádí náhodné kontroly 

skladovacích prostor pro minimalizaci rizika nebezpečí vzniklého v souvislosti s případným 

nesprávným skladováním surovin. V následující tabulce 2 je shrnuta analýza nebezpečí 

v důsledku skladování potravin.  

Během procesu analýzy nebezpečí při přípravě potravin nebyla identifikována žádná 

významná nebezpečí. Předpokladem je dodržování přípravy jednotlivých potravin 

v oddělených částech skladů, použití hygienicky nezávadných nástrojů a ploch. Přenášení 

upravených potravin do kuchyně probíhá v souladu s hygienickými požadavky na zdravotně 

nezávadnou potravinu. Analýza je shrnuta v tabulce 3. 
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Tab. 2: Analýza nebezpečí při skladování potravin ve vybraném penzionu pro seniory 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Sklady 

místností 

A-D 

Skladování 

potravin a 

surovin 

První, třetí a 

čtvrtý stupeň 

nebezpečí 

Výskyt a 

rozmnožování 

plísní a 

mikroorganismů 

nad stanovené 

krajní meze.  

Kontaminace 

skrze narušený 

obal. 

Nedodržení 

teplotních 

podmínek, 

prošlá 

minimální doba 

trvanlivosti. 

Dodržení 

skladovacích a 

hygienických 

podmínek, 

zejména pak 

teplotu, vlhkost, 

šero či tmu podle 

typu dané 

potraviny. 

Oddělené úložné 

prostory pro 

nesourodé druhy 

potravin. 

Pravidelná 

kontrola výskytu 

škůdců. 

Pravidelná 

kontrola 

fyzikálních 

faktorů (teploty a 

vzduchu). 

Správné hodnoty: 

Maso a drůbež 

+4° C 

Mleté maso 

 +2° C 

Zelenina 

 +10° C 

Vejce  

+5 až +18° C 

Mléčné výrobky 

+4 až +8° C 

Zchlazené hotové 

pokrmy +4° C 

Mrazáky  

-12 až -18° C 

Suchý sklad 

max. +25° C 

Relativní vlhkost 

max. 75% 

 

Doklady: 

Záznamy o 

namátkové 

kontrole 
 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014. 

Místnost A představuje chladící a mrazící prostory a je určena pro skladování potravin. 

Nachází se zde mrazák na zeleninu - teplota mrazicího boxu je v rozmezí -12 až -18°C (6), 

mrazák na drůbež a ryby - teplota je stejná jako v předešlém případě (7), lednice na mléčné 

výrobky - teplota se pohybuje mezi +4 až +8°C (8), lednice na studenou kuchyni - teplota +4 

až +10°C (9). Místnost B je rozdělena na dvě části. Větší plocha slouží jako přípravna masa, 

kde se nachází pracovní pult - součástí pultu je dřez a prkno na maso, kde probíhá jeho krájení 

a celková příprava nezbytná k tepelnému zpracování (10), dále lednice na maso - teplota 

nepřesahuje +4°C (13), váha na maso (14). Oddělená část uvnitř místnosti slouží k přípravě  

a uskladnění vajec. Je zde pracovní pult k přípravě a krájení vajec, součástí je umyvadlo (11)  

a lednice na vejce - teplota v rozmezí +5 až +18° C (12). Prostory místnosti, která je na 

schématu označena písmenem C slouží jako suchý sklad pro luštěniny, ryži, mouku, 

konzervované ovoce a zeleninu, džemy a různé druhy konzerv. Teplota se zde pohybuje 

v +25° C. Jedinou součástí daného skladu jsou úložné regály potřebné pro umístění surovin. 

Další místnost (označení D) je určena pro skladování a přípravu zeleniny. Jsou zde dřez a 

úložné prostory, dále drtička zeleninového odpadu (15), pracovní pult pro čištění zeleniny 

(16) a lednice na zeleninu - teplota +10° C (17) (Koudelková, 2014). 
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Tab. 3: Analýza nebezpečí přípravy potravin ve vybraném penzionu pro seniory 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Sklady 

místností 

B a D 

Příprava 

potravin a 

surovin 

Druhý, třetí a 

čtvrtý stupeň 

nebezpečí 

Špatné omytí a 

očištění 

potraviny, čili 

nedodržení 

zásad správné 

hygieny. 

Kontaminace 

surovin 

nečistým 

oděvem, 

pomůckami či 

rukama 

pracovníků. 

Možnost 

vniknutí cizích 

předmětů do 

potravin. 

Důkladné čištění 

potravin. 

Zamezení 

možnosti vzniku 

křížové 

kontaminace 

prostřednictvím 

oddělení 

neslučitelných 

činností. 

Používání čistých 

a správných 

pracovních 

pomůcek 

v jednotlivých 

částech skladů. 

Zachování 

podmínek 

tepelného řetězce. 

Správné hodnoty: 

Postupy dle 

správné 

hygienické praxe. 

 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014. 

Místnost E je úklidová, nachází se zde také lednice na zbytky. Odpad je uložen v označených 

transportních nádobách tak, aby vše odpovídalo předpisům. Následně je odpad likvidován 

v drtiči odpadu. V místnosti F probíhá konzumace potravin, jedná se tedy o jídelnu. Vzhledem 

k pohybovým problémům některých klientů penzionu bývá strava podávána také na pokojích. 

Aby nedošlo ke vzniku možného rizika kontaminace, dopravuje se jídlo pomocí výtahu 

(schéma místnost H). Místnost G – výdejna pokrmů, která je od kuchyňského prostoru 

oddělena krátkou zdí. Je zde umístěna myčka na bílé nádobí - myčka na použité talíře, 

skleničky a příbory (19), dále okno na použité nádobí (20) a výdejní okénko (21).  

Na základě provedení analýzy nebezpečí odpovědnou osobou penzionu byl stanoven 

kontrolní kritický bod v  části této pracovní operace. Bod se zaměřuje na výdej potravin  

a jejich požadovanou teplotu. S tím souvisí nebezpečí pomnožení nežádoucích 

mikroorganismů způsobené právě nedodržením bezpečné teploty při výdeji. Jako preventivní 

opatření bylo zavedeno přísnější a častější sledování daného bodu. Namátkové kontrolní 

měření provádí provozní referentka. Sledován je výdej v kuchyni, jídelně i na jednotlivých 

odděleních. Měření provádí i vedoucí kuchyně vždy v případě výdeje hlavního chodu. Ke 

sledování teploty je použit vpichový teploměr. Stupeň vydávaných studených pokrmů nesmí 

překročit +4° C, u teplých jídel je minimální hranicí +80-85° C. Při nižší teplotě by nebyla 

zaručena správná teplota pokrmu dodávaná klientovi, byl by nutný ohřev jídla. 

V horším případě vyřazení pokrmu z oběhu. Do krajní meze kromě požadovaných 

teplot patří i doba úschovy dohotovených jídel, ta nesmí přesáhnout rozmezí 4 hodin. 

U kontrolního bodu je vymezen způsob vedení záznamů kontroly. V penzionu se jedná 

o protokol HACCP se záznamy o měření a případný záznam o vyřazení u oběhu (Interní 

zdroj, 2014).  
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Tab. 4: Analýza nebezpečí při výdeji potravin ve vybraném penzionu pro seniory 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Výdejní 

část 

kuchyně 

Výdej 

pokrmů 

Čtvrtý stupeň 

nebezpečí 

Kontaminace 

nedodržením 

hygienických 

podmínek. 

Rozmnožení 

nežádoucích 

mikroorganismů 

z důvodu 

nedodržení 

správné teploty 

při výdeji a 

uchování 

pokrmů. 

Čistota 

pracovního 

prostředí a bílého 

nádobí. 

Dodržování 

správné výdejní 

teploty pokrmů. 

Při zjištění 

neodpovídajících 

parametrů 

pokrmu, vyřadit 

z oběhu. 

Doplňování 

pokrmů pouze 

výměnou celých 

gastronádob. 

Správné hodnoty: 

Teplá jídla 

Teplota v jádře 

pokrmu 

podávaného 

v jídelně či na 

pokoji klienta 

nesmí být nižší 

než +60° C. 

Studená jídla 

Studené pokrmy 

nesmí být 

podávány 

s teplotou vyšší 

než +8° C. Platí 

stejná kritéria pro 

výdej na pokoji  

i v jídelně. 
 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014. 

Tab. 5: Analýza nebezpečí výroby teplých pokrmů ve vybraném penzionu pro seniory 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Kuchyně Výroba 

teplých 

pokrmů 

Třetí a čtvrtý 

stupeň 

nebezpečí 

Nedodržování 

technologických 

postupů výroby, 

především 

teploty. 

Při nedovaření 

či jiné špatné 

tepelné úpravě 

mohou přežívat 

patogenní 

mikroorganismy

, nebo může 

docházet ke 

změně 

smyslových 

vlastností. 

Kontrola 

dodržování 

výrobních 

postupů. 

Senzorické 

kontroly 

pokrmů. 

Používání 

kontrolních 

teploměrů 

během procesu 

výroby. 

Kontrola funkce 

a čistoty 

zařízení 

používaného 

k dokončování 

pokrmů. 

Správné hodnoty: 

Správní nastavení 

programů  

a parametrů 

elektrických 

zařízení 

používaných 

k přípravě  

a dokončování 

pokrmů.  

Bezpečný stupeň 

teploty při tepelné 

úpravě - min. +75° 

C. 

Doklady: 

Využití postupů 

správné hygienické 

praxe. 

 
 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014. 
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Tabulka č. 6 Analýza nebezpečí výroby studených pokrmů 

MÍSTO DRUH 

ČINNOSTI 

STUPEŇ 

NEBEZPEČÍ 

TYP 

NEBEZPEČÍ 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

SPRÁVNÉ 

HODNOTY/ 

DOKLADY 

Kuchyně Výroba 

studených 

pokrmů 

Druhý a třetí 

stupeň 

nebezpečí 

Nedodržení 

správné 

technologie 

výroby. 

Preventivní 

opatření jsou 

stejná jako 

v případě 

výroby teplých 

pokrmů. 

Správné hodnoty: 

Používání výhradně 

jen vychlazených 

surovin a potravin. 

Hotové pokrmy 

vydávat hned po 

dohotovení nebo 

uchovávat 

v chladničce v +4° 

C. 

 

Zdroj: Vlastní úprava podle Koudelková, 2014. 

Stěžejní místností celého schématu je kuchyně (místnost H). Zde probíhá veškerá příprava a 

dokončování pokrmů jak studených tak i teplých. Nachází se zde konvektomat - možnost 

dohotovování pokrmů různými teplenými úpravami (22), kráječ - slouží ke krájení pečiva, 

salámů a sýrů (23), ohřívací vozíky - vozíky jsou nutné pro přepravu a uchování teploty 

pokrmů v případě konzumování na pokoji klienta (24), výtah pro hotová jídla (25) - transport 

hotového jídla pomocí ohřevného vozíku na jednotlivá poschodí penzionu. V případě 

servírování teplé kuchyně je v daném patře vozík zapojen do elektrické zásuvky, aby byla 

zachována teplota podávaných pokrmů. Za další práci s pokrmem je odpovědný pracovník 

oddělení. Zodpovídá za teplotu pokrmu, která by neměla být v době podávání klientovi menší 

než +60°C. Co se týče studené kuchyně, pokrmy musí být hned po vyvezení do příslušného 

patra uschovány v chladícím zařízení do doby podávaní. Dále se v kuchyni nachází pracovní 

plocha pro přípravu pokrmů studené kuchyně a hotového masa (26), příruční lednice (27), 

plocha určená pro přípravu zeleninových salátů a ovocných kompotů (28), varná plocha (29), 

umyvadlo (30), robot - používá se k výrobě těsta na moučníky (31) a přípravna moučníků 

(32). 

Analýza potvrdila dodržování správných technologických postupů. Závažnost rizika není 

v případě přerušení správné technologické praxe nějak významná. Senzorické kontroly 

vykazují odpovídající hodnoty.  

Místnost CH je denní místností kuchařek. Prostor, ve kterém se zdržují všichni pracovníci 

kuchyně během své pauzy. V místnosti se nachází lednice pro osobní potraviny pracovníků. 

Je zde i kout s počítačem a tiskárnou potřebných k vypracovávání týdenních jídelních lístků. 

Místnost I – šatna a úložné prostory pro osobní věci zaměstnanců kuchyně, dále pak sociální 

zařízení. Místnost J je od kuchyně oddělena krátkou zdí, slouží pro odkládání a umývání 

černého nádobí. Nachází se zde myčka černého nádobí - myčka na drobné kuchyňské náčiní 

potřebné k přípravě pokrmů (33). 
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V zájmu penzionu je poskytování zdravotně nezávadných potravin a jídel, to i v případě 

podávání pokrmů jako vedlejší činnosti. Aby se předešlo vniku dalších kritických bodů, jsou 

přesně vymezené limity nejen již zmíněného problémového bodu, ale i všech ostatních 

pracovních operací. Díky využívání standardních technologických postupů a zařízení mohly 

být kritické meze a nápravná opatření sestaveny na základě zkušeností pracovníků kuchyně 

(Koudelková, 2014). 

Sledovaným znakem při příjmu chlazených a zmrazených potravin je neporušený obal a doba 

minimální trvanlivosti, vše probíhá na základě vizuální kontroly a to během každé dodávky. 

Kritickou mezí je neporušenost obalu a odpovídající doba trvanlivosti potravin. Při překročení 

hranice dochází k vrácení potraviny výrobci. U skladování chlazených a mražených výrobků 

či polotovarů je namátkovou kontrolou sledována teplota a průběžně doba minimální 

trvanlivosti. Během sledování dochází ke kontrole označení potravin a správnosti teploty 

v jednotlivých zařízeních. Kritická mez není překročena v případě dodržení doby trvanlivosti 

a správnosti teploty podle potřebných požadavků jednotlivých druhů potravin. Neodpovídá-li 

hranice je potravina buď přeskladněna nebo vyřazena z oběhu, dokládá se 

záznamem o vyřazení potravin. U tepelné přípravy formou dušení, vaření a pečení 

představuje sledovaný znak dosažení stanovené teploty a doby úpravy ve všech částech 

procesu. Sledování se zaměřuje pouze na pokrmy dohotovované jinak než 

v konvektomatu. Provádí se smyslová zkouška a měření teploty vpichovým teploměrem. 

Kritická mez zahrnuje nedosažení účinku teploty +75° C v jádře pokrmu po dobu 

5 minut. Nápravou je prodloužení doby dohotovení. Posuzována je i připravenost provozu a to 

zejména z pohledu připravenosti stavu provozu před započetím práce. Posouzení probíhá 

vždy na začátku a konci směny formou smyslového posouzení. Přítomnost cizích předmětů a 

zbytků surovin či pokrmů znamená překročení krajní meze. Úklid prostoru je součástí 

nápravného opatření. 

Zda systém zavedení ověřovacích postupů v rámci HACCP funguje správně je ověřováno 

vnitřním auditem prováděným 1x ročně nezávislou osobou. Povinností auditu je prověření 

plnění postupů správné hygienické a výrobní praxe. Zjištěné nedostatky a náprava 

jsou zaznamenány do příslušného záznamu. Nutná je i kontrola povinné dokumentace, 

ta je v penzionu zastoupena formou řádů, záznamů, deníků a protokolů. Jmenovitě 

se jedná o: Kontrolní protokol ke kritickému bodu, Sanitační řád kuchyně, jídelny a skladů, 

Sanitační záznamy skladů, Sanitační deník kuchyně, záznamy o vyřazení či vrácení 

potravin dodavateli, Provozní řád kuchyně, záznamy o školení a zdravotní průkazy 

zaměstnanců. 

 

Závěr 

V článku je provedena a popsána analýza nebezpečí, která je součástí systému HACCP a na 

základě výsledků analýzy popsány kritické kontrolní body. Analýza nebezpečí byla provedena 

v několika úrovních podle případného možného výskytu nebezpečí během procesu přípravy 

stravy. Případová studie vybraného penzionu zjistila vysoký standard zajištění bezpečnosti 

potravin. Fungující systém HACCP je pro F&B manažera zárukou kvalitního chodu 

provozovny v systému uzavřeného stravování.   
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VÝZNAM POJIŠTĚNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 

 

THE IMPORTANCE OF INSURANCE IN TOURISM 

 

ZDENĚK MÁLEK1, EVA LUKÁŠKOVÁ2 

 

Abstrakt 

Cestovní ruch a jeho aktivity neprovází vždy jen příjemné zážitky. Součástí bývají 

 i různé druhy nebezpečí ohrožujících život a zdraví člověka a jeho majetek. To platí  

i o zaplacených aktivitách, které se z různých důvodů neuskuteční, případně se uskuteční jen 

částečně. Většina lidí by si přála, aby za své peníze mohla počítat s jistotou realizace 

uhrazené aktivity. To je však nesplnitelné přání.  Proto se pojištění i v cestovním ruchu stalo 

jeho nedílnou součástí.  

Klíčová slova 

Pojištění, cestovní ruch, riziko, cestovní kanceláře, zdravotní pojištění. 

 

Abstract 

Tourism and its activities are not always accompanied by pleasurable experiences.Part of this 

could be different life and helth threatening situations. This is valid in payed situatios, which 

finally do not také place or entirely happen. Most of people wish that Theky could count on 

the payed situation to happen or to get realized. This is an unachievable wish. That is why 

insurance became an undividible part of tourism. 

Key words 

insurance, tourism, risk, travel agency, insurance product 
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Úvod 

Realita života je často charakterizována méně, či více existujícími druhy nebezpečí – rizik, 

způsobených činností člověka, ale částečně i nezávislých na jeho vůli. Jedním z odvětví, které 

souvisí s cestovním ruchem a pomáhá dílčím způsobem eliminovat hrozby a rizika, je 

pojišťovnictví. Pojištění pomáhá hledat cestu k tomu, jak řešit, případně zmírnit negativní 

důsledky neplánovaných aktivit. To vede k dílčí stabilizaci a vytvoření předpokladů řešení 

nastalé situace, jak ekonomické, ale i zdravotní a eliminaci vzniklých rizik.    

1 Pojištění v cestovním ruchu 

Díky cestovnímu ruchu realizujeme většinu aktivit, které jsou důležité pro regeneraci našeho 

zdraví v rámci rekreace, volného času, apod. Současná mezinárodní a politická situace 

a rozdělení světa z hlediska růstu terorismu a úroveň ekonomického stavu, možnosti a potřeby 

jednotlivých zemí evokují aktivitu sil, přerůstajících v tvorbu zájmových skupin někdy 

vedoucích až do stádia prosazování dílčích zájmů násilným způsobem  

Pokud si klient zaplatí aktivitu v rámci cestovního ruchu, dělá to s cílem plně využít 

nabídnutých možností. Povědomí občanů České republiky je dostatečné i v informovanosti 

o tom, že předpoklad neúspěchu existuje, i když může být mizivý, vyjádřený jen v promile, 

není radno jej podceňovat.   

Pojištění je dnes zpravidla součástí činnosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů 

a jednotlivců. Přináší dílčí jistotu v tom, že v případě výskytu nepříznivé životní situace 

nezůstanou pojištění bez pomoci a zároveň předpoklad, že finanční plnění z pojištění umožní 

překlenout negativní ekonomické dopady pojistné události blízkým příbuzným. Pojištění patří 

v současnosti k neodmyslitelné součásti ekonomické stability subjektů i jednotlivců. Stejně 

důležitou roli sehrává v cestovním ruchu, kdy jeho složitost umocňují ještě podmínky rizika 

v různých částech světa, ve kterých jsou aktivity turistického ruchu realizovány.  

Na cestovní ruch je možné pohlížet jako na specifické odvětví hospodářství, které sdružuje 

nejen služby cestovních kanceláří a cestovních agentur, ale i oblast dopravy, stravování, 

ubytování, průvodcovskou činnost, činnost delegátů v destinacích vlastní realizace aktivity. 

Se všemi uvedenými činnostmi souvisí určitý stupeň rizika, který bude závislý na mnoha 

faktorech.   

Existuje více možností, jak se připravit na vznik existujícího rizika. V současnosti lidé volí 

zpravidla formu některého z možných druhů pojištění. Další variantou je úhrada vzniklých 

škod z vlastních zdrojů. Tento způsob často není, z hlediska ekonomických možností, reálný.  

Velmi důležitým, z hlediska realizace aktivity cestovní ruchu, je pojištění cestovní kanceláře 

proti úpadku. Vychází ze zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 

v oblasti cestovního ruchu, § 7 - Povinné smluvní pojištění. O jeho realizaci podmínkách 

a problémech bylo napsáno mnoho článků. Je podstatné si uvědomit, že jeho uplatnění je 

součástí organizovaných aktivit cestovního ruchu, které nabízí cestovní kanceláře. 

V našich podmínkách převažuje často neorganizovaný cestovní ruch, do něhož zahrnujeme 

veškeré cesty, které si účastník zařizuje sám. Z historického hlediska se na našem území tato 

forma cestovního ruchu nejvíce rozšířila na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se 
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masivně rozvíjela krátkodobá forma neorganizovaného cestovního ruchu v podobě chataření, 

chalupaření, stanování a cest za příbuznými a známými. 

V současné době se vlivem vývoje technologií velice rychle rozvíjí zahraniční 

neorganizovaný cestovní ruch. Lidé mají možnost objednávat ubytování přímo v ubytovacích 

zařízeních prostřednictvím on-line ubytovacích rezervačních systémů. Rezervačních systémů 

lze využít i při zajišťování dopravy do cílové destinace. Účastníci preferují tyto individuálně 

volené služby před klasickými zájezdy tvořenými cestovními kancelářemi. Snadněji tak 

uspokojují své potřeby a požadavky. Individuálním výběrem daných služeb cestovního ruchu 

lze dosáhnout i výrazné finanční úspory. 

Velmi oblíbeným a často využívaným je tzv. cestovní pojištění. Jeho význam roste zejména 

z toho důvodu, že řada účastníků cestovního ruchu si organizuje turistickou aktivitu sama 

s cílem „ušít si ji na míru“. Tím odpadají pojišťovací služby, které by nabídla cestovní 

kancelář, jako možný zprostředkovatel pojištění a nositel pojištění cestovní kanceláře proti 

úpadku. 

Ten, kdo využívá cestovního pojištění – pojištěním rizik u specializované instituce si musí být 

vědomý toho, že žádné pojištění neodvrátí hrozbu a existující rizika a v jejich důsledku vznik 

škod.  

V rámci cestovního pojištění se pojišťujeme zejména proti: 

 Úrazu; 

 Riziku za způsobené škody (odpovědnosti za škody); 

 Rizikům spojeným s realizací různých druhů sportovních aktivit; 

 Neschopnosti uhradit náklady spojené s úhradou výloh při ošetření a lékařském zákroku; 

 Ztrátě zavazadel; 

 Ztrátě možnosti realizovat aktivitu cestovního ruchu, atd. 

Velmi důležitou součástí pojištění bývá poskytnutí asistenčních služeb, zejména v zahraničí, 

kdy mohou nastat jazykové bariéry, ale i bariéry vyplývající z neznalosti právních aspektů 

a jejich naplňování. 

Mnozí lidé, kteří se účastní tzv. organizovaných aktivit v cestovním ruchu, zejména tehdy, 

pokud jsou nakoupeny v cestovní kanceláři, se spoléhá na to, že problematika pojištění je 

vyřešena a není potřebné jakékoliv další pojištění uzavírat. Je potřebné brát v úvahu, že 

pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku primárně kryje riziko úpadku cestovní 

kanceláře – poskytovatele cestovního ruchu.   

Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku zajišťuje ochranu cestujících v případě 

finanční nestability cestovní kanceláře. Na rozdíl od cestovního pojištění, které se zaměřuje 

na krytí rizik souvisejících bezprostředně s realizací cesty, u pojištění cestovních kanceláří je 

kryto riziko úpadku poskytovatele služeb cestovního ruchu. 

„Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, 

na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění 

v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: 
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 neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je 

tato doprava součástí zájezdu, 

 nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 

neuskutečnil, nebo 

 nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 

zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části“3. 

Pojistná částka by měla dosahovat minimálně 30% ročních plánovaných tržeb z prodeje 

zájezdů. Je velice důležité, aby cestovní kancelář důkladně odlišovala tržby z prodeje zájezdů 

a tržby z dalších činností. Na druhou stranu by pojišťovna měla kontrolovat, zda nejsou tržby 

zkreslené a zda odpovídají uvedeným skutečnostem. Je totiž jasné, že čím nižší tržby 

z prodeje zájezdů cestovní kancelář uvede, tím nižší bude stanovené pojistné. 

Pojišťovna vychází z tržeb, které cestovní kancelář uvedla v dotazníku, na základě kterého je 

pojištění sjednáváno. Dotazníky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých 

pojišťoven, které pojištění záruky nabízejí. Dotazník slouží jako prvotní podnět ke sjednání 

pojistné smlouvy mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou. 

1.1 Případy nároku zákazníka na pojistné plnění 

Pojištění cestovních kanceláří zajistí ochranu spotřebitele tím, že zákazník cestovní kanceláře 

může uplatnit nárok na pojistné plnění v případě, že cestovní kancelář není z důvodu úpadku 

schopna dostát svým závazkům. 

Nárok zákazníka na pojistné plnění vzniká v případech: 

 kdy nebyla zajištěna doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR (pokud byla součástí 

zájezdu), 

 Úhrady zálohy/ ceny zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil. 

V případě, že cestovní kancelář není schopna zajistit dopravu zpět do České republiky, 

pojišťovna zajistí náhradní dopravu včetně případného ubytování či stravování do doby 

odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu individuálně na vlastní náklady, pojišťovna mu 

poskytne plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování 

a stravování zajišťovala sama. 

Dále mají zákazníci cestovních kanceláří nárok na pojistné plnění v případě, že již uhradili 

zálohu nebo celou cenu zájezdu a zájezd se neuskutečnil. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 

i v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti a to navrácením cenového rozdílu mezi 

zaplacenou a uskutečněnou částí zájezdu.4 

Cestovní kancelář odpovídá za škodu způsobenou porušením právní povinnosti, a to i tehdy, 

pokud škodu zavinili dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Klient sice může 

škodu vymáhat po poskytovateli služeb, ale má plné právo vymáhat ji po cestovní kanceláři. 

Přitom podle poznatků Evropské pojišťovny klienti častěji než dříve využívají možnost 

uplatňovat škody na zdraví, úrazy atp. po cestovní kanceláři, zatímco dříve tyto škody řešili 

takřka výlučně v rámci cestovního pojištění. 

                                                 
3 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, § 8 Povinné smluvní pojištění 
4 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, § 7 Povinné smluvní pojištění 
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Pokud cestovní kancelář nechce sama nést tíhu a riziko spojené s náhradou škod, může 

veškerou tuto agendu svěřit Evropské pojišťovně (dále jen ERV5), která již od r. 2008 zavedla 

v ČR pojistný produkt Pojištění profesní odpovědnosti CK, šitý přímo na míru cestovním 

kancelářím. Týká se celého světa. Návazně na nový občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb. 

bylo toto pojištění rozšířeno a nově zahrnuje i např. duševní útrapy a osobní neštěstí. Jediné, 

co z odpovědnosti za nemateriální újmu dle nového občanského zákoníku v tomto pojištění 

zahrnuto není, je předmět zvláštní obliby, protože s tím dosud nejsou nikde zkušenosti. 

Mediálně vděčnou a nafouknutou problematikou je nárok klientů za narušení dovolené, 

v žargonu „ztráta radosti z dovolené“. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) ukládá 

pořadateli zájezdu při porušení povinnosti, za níž odpovídá, nahradit zákazníkovi vedle škody 

na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně 

zkrácen. Právo na náhradu za újmu a za narušení dovolené se tedy uplatní pouze, pokud jde 

o dovolenou, nikoliv o služební cesty. Problémem je výkladová nejasnost pojmů „zmaření 

zájezdu“ a „podstatné zkrácení zájezdu“. 

ERV zavedla do ČR od roku 2008 tzv. ITQ Kodex6, což je pojistný produkt, který zahrnuje 

odškodnění klientů při vadách zájezdu včetně vyřízení s klientem a školení delegátů tak, aby 

se škody minimalizovaly. U reklamací nad 50 % je hrazena i „újma za zkaženou dovolenou“. 

ITQ Kodex dosud v ČR využívá 14 cestovních kanceláří s celkovým počtem 340 000 klientů. 

Je pravděpodobné, že pokud „zmařená dovolená“ přijde k soudu, soudy přihlédnou k praxi 

v jiných zemích EU včetně tak zvaných frankfurtských tabulek, z nichž ITQ Kodex vychází. 

Tabulka ITQ kodexu vám prozradí, kolik procent z ceny zájezdu můžete jako řadový účastník 

požadovat od organizátora nazpět za konkrétní nedostatky. 

 

Závěr 

Problematika pojištění produktů cestovního ruchu patří ve společnosti k problematice, které je 

věnována, zejména v posledních letech, pozornost. To vedlo i k rozvoji povědomí zákazníka  

o jeho právech a jejich vyžadování a na straně druhé k určitému tlaku na subjekty, které 

uvedené produkty poskytují. Vzhledem k rozvoji cestovního ruchu lze předpokládat, že 

nároky na jakost a kvalitu služeb cestovního ruchu budou růst. 
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KVALITA JAKO FAKTOR VÝKONNOSTI PODNIKU 

 

QUALITY AS A FACTOR PERFORMANCE COMPANY 

 
ZDENĚK MÁLEK1, PETR SUCHÁNEK2 

 

Abstrakt  

Článek pojednává o vlivu řízení kvality na úroveň dosahování výkonnosti podniků v různých 

odvětvích průmyslu České republiky se zaměřením na cestovní ruch. Na základě 

zpracovaného dotazníků byly zjištěny požadované podklady umožňující nalézt rozhodující 

faktory ovlivňující řízení kvality v rámci podniků. Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno 

formou křížových srovnání včetně testů spolehlivosti. 

Klíčová slova 

Kvalita, řízení kvality, kontrola kvality, výkonnost podniku 

 

Abstract  

The article discusses the repercussion of managing quality towards achieving quality 

performance in different branches of industry in the Czech Republic with focus on tourism. 

Based on the prepared questionnaires required documents were identified, which enabled to 

find the critical factors which affect quality management within companies. Evaluation of the 

questionnaire was carried out by cross-comparisons tests, including reliability. 

Key words 

Quality, Quality Management, Quality Control, Performance of the Enterprise 
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ÚVOD 

Řízení kvality je především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledkem jsou efektivnější 

procesy a ve svém důsledku snížené náklady a zvýšená produktivita. Je to velmi široké téma 

zahrnující téměř všechny firemní procesy. Jak uvedl sir Wiliam Edwards Deming: „Zlepšete 

kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. 

Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ 

1 Kvalita a její místo v řízení  

Kvalita a její řízení je jedním z rozhodujících faktorů stabilního ekonomického růstu 

organizací i podnikajících jednotlivců. Řízení kvality není ale papírování nebo pouhá 

technická kontrola. Je to mnohem širší téma zasahující téměř všechny firemní procesy. 

Mnohé organizace mají zavedený systém řízení jakosti, aniž by to vlastně tušily. Oproti tomu 

mnohé organizace mají vystavený certifikát na zdi a o skutečně fungujícím systému řízení 

kvality nemůže být ani řeč. Koncepce řízení kvality v organizacích jsou založeny v zásadě 

buď na normách a standardech (mezinárodních, národních či podnikových), nebo na koncepci 

TQM (Total Quality Management). Přístupy k řízení kvality se rovněž liší u organizací 

poskytujících služby a u výrobních organizací, které produkují výrobky. Všechny komplexní 

metody a standardy řízení kvality pomáhají organizacím nastavit celkový systém řízení tak, 

aby se zabránilo negativním jevům (chybám, rizikům, nadměrným nákladům, zmetkovitosti), 

které se projeví ve výstupech jejich práce. Komplexní metody nejsou jen o papírování, jak si 

někdo může myslet.  

V současnosti, době velké konkurence, klademe důraz na kvalitu především z důvodu 

spokojenějšího zákazníka a s cílem zvýšit produktivitu. Je řada odvětví a oblastí podnikání, 

které mají velmi propracované metodiky a postupy řízení jakosti, protože jakýkoliv 

nedostatek v kvalitě může ohrozit zdraví a život člověka nebo způsobit materiální škody. 

Jedná se o chemický, zbrojní, letecký, automobilový průmysl a další odvětví.  Potřeba 

eliminace existujících rizik představuje souběžně probíhající manažerské a kontrolní procesy, 

vyhodnocování úrovně kvality, analýzu zjištěných nedostatků a přijímání adekvátních 

opatření.   

Společným znakem všech přístupů je snaha o neustálé zlepšování tak, jak jej popisují cykly 

zlepšování DMAIC3 nebo PDCA4.  Firmy s fungujícím systémem řízení jakosti dosahují 

zpravidla podstatně lepších výsledků než ostatní firmy. Řízení kvality se projevuje pozitivně 

jak vůči zákazníkům nebo okolí, tak také uvnitř podniku.  

Výsledkem jsou nejen spokojenější zákazníci, ale také efektivnější procesy a ve svém 

důsledku snížené náklady a zvýšená produktivita, protože roste podíl kvalitně provedené 

práce, snižuje se počet předělávání a oprav všeho druhu nebo dohledávání nejrůznějších dat 

a informací. 

Vedení společnosti stanovuje politiku jakosti, která je součástí politiky obchodní. Politika 

jakosti by měla naplnit všechna očekávání obsažené ve strategii společnosti. Politika jakosti 

                                                 
3 DMAIC - cyklus zlepšování je univerzálně použitelná metoda postupného zlepšování, která je integrální 

součástí metody SixSigma. 
4 PDCA nebo též Demingův cyklus je metoda postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, 

aplikací, dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř činností. 

https://managementmania.com/cs/osvc
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/standardy-a-normy-v-managementu
https://managementmania.com/cs/total-quality-management
https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/cyklus-zlepsovani
https://managementmania.com/cs/deminguv-cyklus
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/efektivnost
https://managementmania.com/cs/naklady
https://managementmania.com/cs/produktivita
https://managementmania.com/cs/data
https://managementmania.com/cs/informace
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
https://managementmania.com/cs/six-sigma
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má odpovídat účelu organizace, zahrnovat závazek ke splnění požadavků a k neustálému 

zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. Politika musí být sledována 

a pochopena v rámci organizace. Měla by být přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti. 

Strategii jakosti vydává vedení společnosti jako dokument, který je každoročně aktualizován. 

Základem strategie je pochopení a důsledný popis všech procesů ve společnosti a jejich 

využití k funkčnímu a transparentnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti. Stanovuje také 

odpovědnost za dodržení cílů a cílových hodnot.  

 „Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým 

a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému 

managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace a to na základě 

potřeb zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje management kvality společně 

s dalšími disciplínami managementu."5   

2 Hlavní části ekonomiky jakosti  

Jakost má samozřejmě svůj vliv na ekonomiku činnosti podniku. Lze jí rozdělit 

do následujících tří částí:  

 monitorování nákladů na jakost;  

 monitorování přínosů (efektů) zabezpečování a zlepšování jakosti;  

 tvorba cen produktů v závislosti na jejich jakosti. 

Výhody uvedeného rozdělení můžeme zdůvodnit takto:  

 prostřednictvím monitoringu nákladů na jakost můžeme definovat:  

o velikost ztrát vyvolaných nedostatky v jakosti, 

o všechny významné vlivy na zabezpečování jakosti podnikových výkonů, 

o oblasti redukce celkových nákladů firmy, 

o některé ukazatele účinnosti systému jakosti. 

 prostřednictvím monitoringu efektů je možné:  

o sledovat vliv jakosti na výsledky podnikání, 

o kvantifikovat všechny pozitivní přínosy ve výrobní a především uživatelské 

sféře 

o odhalovat ty produkty podniku, které jsou díky jakosti nositeli prosperity 

o vytvořit vhodnou základnu pro určování takové ceny, která by kopírovala  

i reálnou úroveň jakosti výrobků a služeb při zachování výhodnosti  

pro účastníky trhu.         

3 Hodnocení kvality podniků  

K ověření teoretických aspektů byla v rámci projektu Vysoké školy obchodní a hotelové 

provedena analýza vlivu řízení kvality na výkonnost podniků v oblasti cestovního ruchu 

a dalších odvětví především z oblasti zpracovatelského průmyslu v ČR. Analýza si kladla 

za cíl nalézt faktory, které v rámci řízení kvality podniků ovlivňují jejich výkonnost, a to bez 

rozdílu odvětví. Dalším cílem bylo prokázat, zda existují shodné rysy řízení kvality, které by 

byly pro podniky shodné bez rozdílu jejich cílového předmětu činnosti.   

                                                 
5 ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu jakosti - základy, zásady a slovník. Praha: Český 

normalizační institut 2006 
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Analýza vycházela z výsledků dotazníkového šetření, které zahrnovalo vzorek 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). V 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. 

Pro hodnocení a naplnění požadovaných cílů byly vybrány faktory, které umožňovaly 

srovnání zapojených podniků. Jedná se o: 

a) inovaci produktů, resp. význam, který inovaci produktů podnik přisuzuje, 

b) četnost inovací, 

c) podíl interních zdrojů podniku na inovacích, 

d) míra formalizace řízení kvality, 

e) norma ISO řady 9001 (ev. 9004), 

f) skutečná podoba implementace zavedeného systému řízení kvality,   

g) existence samostatného útvaru, pozice, případně pověřeného pracovníka zaměřeného 

na řízení kvality, 

h) míra interní integrace a koordinace v podniku, ve smyslu propojení prostřednictvím 

informací a provázanosti procesů zejména mezi funkcemi (pracovními pozicemi), 

které mají na starost management kvality, 

i) míra přímosti vztahu podniku s koncovými zákazníky. 

Při hodnocení výsledků byly zjištěny následující výsledky. 

ad a) Inovace produktů je na hladině významnosti α = 98%. Inovaci považovala za 

nutnou většina podniků, žádný neuvedl, že by produkt nebylo potřebné inovovat 

vůbec.  

ad b) četnost inovací je na hladině významnosti α = 99%.  Rovněž bylo zjišťováno, zda 

inovace není potřebná, což uvedlo 8 podniků (5% ze zkoumaného vzorku). 

Z výsledků plyne, četnost inovací zkoumaných podniků je spíše vyšší (několikrát 

do roka inovuje 38% podniků, méně než jednou za rok pak 26% podniků.   

ad c) podíl interních zdrojů podniku na inovacích. Z výsledků plyne, že nadpoloviční 

podíl interních zdrojů uvedlo 88% podniků. 

ad d) míra formalizace řízení kvality je na hladině významnosti α = 99%.   Z výsledků 

plyne, že mírně podprůměrná míra formalizace vede k mírně nadprůměrné 

výkonnosti.  

ad e) norma ISO řady 9001. Normu má zavedenu 38% podniků zkoumaného vzorku. 

Z výsledků plyne, že zavedení norem ISO vede k o něco vyšší výkonnosti než 

v případech, kdy zavedena není, přesto výsledky jsou velmi těsné. Na sedmibodové 

škále je nejčastější hodnota výkonnosti uváděná podniky, které mají normu 

implementovánu 5, u podniků, které ji implementovanou nemají, je to hodnota 4. 

ad f) skutečná podoba implementace zavedeného systému řízení kvality. Tento hodnotící 

faktor bylo možné využít u podniků, které mají zavedený nějaký systém kvality, 

což bylo 128 podniků (79% ze zkoumaného vzorku).  Z výsledků plyne, že 

z podniků, které mají zaveden nějaký systém řízení kvality, je tento systém zaveden 
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tak, aby spíše fungoval (5 – 20% podniků, 6 – 16% podniků), při zároveň mírně 

nadprůměrné míře výkonnosti (4 – 33% podniků, 5 – 30% podniků). 

ad g) Existence samostatného útvaru, pozice, případně pověřeného pracovníka 

zaměřeného na řízení kvality. Kladně odpovědělo 46% podniků zkoumaného 

vzorku. Přestože jsou výsledky statisticky významné, nejsou rozdíly mezi oběma 

skupinami podniků velké, resp. nelze najít výrazný rozdíl ve výkonnosti podniků, 

které mají samostatný útvar řízení kvality, pozici nebo pracovníka pověřeného 

řízením kvality od podniků, které toto nemají. 

ad h) Míra interní integrace a koordinace v podniku, ve smyslu propojení prostřednictvím 

informací a provázanosti procesů zejména mezi funkcemi (pracovními pozicemi), 

které mají na starost management kvality. V rámci otázky bylo zjišťováno, zda 

interní integraci a koordinaci má na starosti pouze jeden pracovník, což se potvrdilo 

pouze u dvou podniků ze zkoumaného vzorku. Rozptyl zjištěných výsledků byl 

vyšší než v ostatních případech a to v hodnotách 3 – 6 ze sedmi bodové škály (3, 4, 

6 – shodně 15% podniků, 5 – 20% podniků), tzn., že míru interní integrace a 

koordinace lze považovat za mírně nadprůměrnou při zároveň mírně nadprůměrné 

výkonnosti podniku (4 – 33% podniků, 5 – 28% podniků). 

ad i) Posledním hodnoceným faktorem, ovlivňujícím výkonnost podniku, je míra 

přímosti vztahu podniku s koncovými zákazníky.  Otázka byla konstruována jako 

škálová v rámci sedmibodové škály od hodnoty 1 (vztah téměř žádný, se zákazníky 

nemáme žádný kontakt) do hodnoty 7 (známe všechny své zákazníky a máme 

s nimi přímý kontakt). Z výsledků plyne, že míra přímosti vztahu podniku 

s koncovými zákazníky je výrazně nadprůměrná v hodnotách 5 – 7, v rámci kterých 

podíl podniků postupně roste (od 5 – 20% podniků, po 7 – 32% podniků), při 

zároveň mírně nadprůměrné výkonnosti podniku (4 – 33% podniků, 5 – 29% 

podniků). 

3.1 Diskuze výsledků 

Z výsledků plyne, že s relativně nízkou mírou inovací je možné dosáhnout průměrné 

výkonnosti podniku (ve střednědobém horizontu). Zároveň bylo zjištěno, že četnějšími 

inovacemi lze dosáhnout průměrné výkonnosti podniku. Lze se tedy domnívat, že četnějšími 

inovacemi je možné dosáhnout relativně vyšší míry výkonnosti (ve střednědobém horizontu). 

Z výsledků můžeme vyvodit, že pro podnik bude (s ohledem na vyšší míru výkonnosti) 

zajímavější provádět častější inovace, které budou produkt měnit pouze málo, než provádět 

větší inovace (větší změny produktu) v delších časových intervalech. Lze se domnívat, že 

častější a drobnější změny produktu jsou (s ohledem na výkonnost) důležitější pro podniky 

a odvětví, které podléhají rychlejším změnám okolí (trhu). 

Interní zdroje jsou schopny zajistit pouze průměrnou nebo lehce nadprůměrnou úroveň 

výkonnosti ze střednědobého hlediska. Z toho je patrné, že pro inovace podniku jsou důležité 

i další, zejména externí zdroje, resp. že ani maximální zapojení interních zdrojů nevede samo 

o sobě k vysoké výkonnosti podniku.   

Z míry formalizace je patrné pouze to, že mírně podprůměrná míra formalizace vede k mírně 

nadprůměrné míře výkonnosti (ze střednědobého hlediska). Podnik s malým počtem 

zaměstnanců a jednoduchou organizační strukturou, který bude mít nízkou míru formalizace, 

je schopen dosáhnout vysoké výkonnosti, naopak stejný podnik s vysokou mírou formalizace 

bude mít zřejmě výkonnost nízkou (nižší). U podniku s velkým počtem zaměstnanců 
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a složitou organizační strukturou pak lze očekávat opačný efekt. Pokud tedy budeme chtít 

míru formalizace seriózně zkoumat v souvislosti s výkonností, bude nutné výzkum v tomto 

směru prohloubit. 

Pro podniky má (z hlediska střednědobé výkonnosti) význam zavést normu ISO 9001 nebo 

9004, protože tato norma zvyšuje výkonnost podniku. Je nutné dodat, že zvýšení výkonnosti 

oproti podnikům, které tuto normu zavedenou nemají je malé (jeden stupeň na hodnotící 

škále). Potvrzuje se tak, že ISO normy mají na výkonnost pozitivní vliv, přesto by uvedený 

vliv neměl být přeceňován. 

Skutečná podoba implementace systému řízení kvality má vliv na výkonnost a lze vyvodit, že 

zvýšení míry implementace systému řízení kvality do podniku, tzn. jeho větší praktičtější 

využívání při každodenním chodu podniku, by mělo vést ke zvýšení výkonnosti podniku.  Je 

pravděpodobné, že maximální výkonnosti podniku lze dosáhnout pouze maximální 

implementací sytému řízení kvality. 

Existence samostatného útvaru nebo samostatné pozice pověřeného pracovníka zaměřeného 

na řízení kvality nemá rozhodující vliv na střednědobou výkonnost podniku. Z toho lze 

vyvodit skutečnost, že není nutné, aby takový útvar či pozice v podniku existovala, ale aby 

byl zavedený systém řízení kvality funkční tedy, aby bylo zajištěno řízení kvality v podniku. 

Zdá se, že mírně nadprůměrná míra interní integrace a koordinace vede k mírně nadprůměrné 

(střednědobé) výkonnosti podniku. Z toho lze vyvodit, že vysoké výkonnosti podniku by mělo 

jít dosáhnout vysokou mírou interní integrace a koordinace podnikových činností. 

Pravděpodobně ani vysoká míra přímosti vztahu podniku s koncovým zákazníkem nepřináší 

záruku vysoké střednědobé výkonnosti podniku.  Při pohledu na výsledky, kdy průměrná 

výkonnost převažovala u podniků napříč míře přímosti vztahu s koncovým zákazníkem, se 

zdá, že vliv tohoto faktoru na výkonnost bude spíše nižší. 

 

Závěr 

V rámci výzkumu bylo nalezeno devět faktorů, které mají (jednotlivě) vliv na výkonnost 

podniku. Na základě konkrétních výsledků, jejich hodnocení a provedené diskuzi bylo 

ukázáno, jaký podíl mají na úrovni kvality, případně bylo vyvozeno, jak by se faktory mohly 

měnit. V dalším zkoumání bude vhodné provést opakovaně verifikaci výsledků na novém 

vzorku respondentů s cílem potvrzení nebo vyvrácení zjištěných výsledků.    
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ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB – NÁSTROJ KE ZVYŠOVÁNÍ 

KVALITY SLUŽEB V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

 

THE CZECH SYSTEM OF QUALITY OF SERVICES – A TOOL FOR 

IMPROVING THE QULITY OF SERVICES IN THE SPHERE OF THE 

TOURIST INDUSTRY 

 

TOMÁŠ MAROUSEK1 

Abstrakt 

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem 

pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a 

v navazujících službách, napomáhá k získávání odborných znalostí a současně přispívá ke 

zvyšování konkurenceschopnosti těchto subjektů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na jeho 

realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu a  budování 

Českého systému kvality je klíčovou součástí systému kvality a inovací v cestovním ruchu.  

Klíčová slova 

řízení kvality, kvalita služeb, Národní systém kvality služeb, Ministerstvo pro místní rozvoj 

České republiky, 

 

Abstract 

The Czech system of quality of services is a voluntary innovative tool, which systematically 

helps to improve the quality of services in establishments from the sphere of tourist industry 

and the subsequent services, helps to attain professional knowledge and so it contributes to 

the competitive ability of these establishments. The Ministry of Regional Development of the 

Czech republic collaborates on its implementation with selected professional associations 

from the tourist industry and the development of the Czech system of quality is a key part of 

the quality and innovation system of the tourist industry. 

Key words 

quality management, quality of services, National system of quality of services, Ministry of 

Regional Development  of the Czech republic 

                                                 
1 Mgr. Tomáš Marousek, Hotelová škola, Bosonožská 9, 625 00 Brno, email: marousek@hotskolabrno.cz 

http://www.mmr.cz/
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Úvod 

Koncepce systému kvality služeb vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho 

filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb 

v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické 

znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít 

při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou 

značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním 

práce všech zaměstnanců organizace.  

Systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají 

zájem posilovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a 

naplňovat očekávání svých zákazníků. O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že 

obdobné systémy a programy existují již řadu let ve Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké 

Británii a dalších evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu vnímání kvality 

poskytovaných služeb ze strany zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací. 

Jaké jsou hlavní principy systému: 

 Zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka 

 Podpora technických předpokladů kvality cestovního ruchu 

 Rozvoj měkkých předpokladů kvality a dalších dovedností 

 Respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací 

 Zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, zaměstnanci, zákazníky organizace a 

ostatními stranami, jako např. dodavatele 

 Rozvoj firemní kultury v organizaci  

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service 

Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v 

Německu. Tento systém byl ve spolupráci s odborníky na oblast kvality služeb a cestovního 

ruchu analyzován a následně přizpůsoben pro aplikaci v českém prostředí.  Výsledný systém 

má ambice stát se v České republice respektovaným nástrojem, který přispěje ke zvýšení 

kvality poskytovaných služeb, jejichž úroveň je dlouhodobě v České republice vnímaná jako 

nedostatečná.  

1 Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu 

1.1 Základní principy fungování Národního systému kvality služeb 

v cestovním ruchu 

Základním principem celého systému je jeho dobrovolnost. Trh se postupně vyčistí sám díky 

tomu, že kvalita služeb bude čím dál více vyžadována samotnými klienty a tím, jak jednotlivé 

subjekty budou do nového systému vstupovat. Lze předpokládat, že necertifikované subjekty, 

které nebudou do takového systému zapojeny, budou v úsilí o získání zákazníka 

znevýhodněny. Tomuto bude svými aktivitami přispívat i stát formou vhodně zvolené 

motivace pro zapojené subjekty, např. v oblasti národní propagace, zpracování různých analýz 

nebo průzkumů a také tím, že vzniklý systém bude garantovat jako jediný oficiální. 

V počátcích zavádění systému je správné nastavení motivace naprosto klíčovou záležitostí 

úspěchu zaváděného systému. V době financování celého záměru ze strukturálních fondů 

http://www.calidadturistica.es/
http://www.quality-our-passion.ch/
http://www.dgcis.gouv.fr/marques-nationales-tourisme
http://www.qualityintourism.com/
http://www.qualityintourism.com/
http://www.servicequalitaet-deutschland.de/
http://www.servicequalitaet-deutschland.de/
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bude výraznou motivací skutečnost, že získání příslušného standardu bude pro jednotlivé 

subjekty bezplatné. 

Neméně důležitá je i důvěryhodnost systému pro konečného spotřebitele služeb, která bude 

dána jeho pravidly, jež v sobě budou mít zabudovány prvky nezávislosti, objektivity a 

transparentnosti. Základní role budou pevně rozděleny mezi několik subjektů. Klíčovou roli 

musí v tomto systému sehrávat stát reprezentovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, jež bude 

celý systém garantovat na národní úrovni, a než bude celý systém dobudován, tak bude mít i 

úlohu realizátora celého záměru. Pro zachování funkčnosti celého systému je nezbytné, aby si 

stát v nějaké formě nechal nad fungováním systému jasnou kontrolu i do budoucna, a to 

zejména z důvodu zamezení komercionalizace celého záměru, která by mohla vést 

k nedostupnosti systému pro subjekty cestovního ruchu.  Svoji roli zde budou mít i příslušná 

profesní sdružení, která budou odpovědná za vznik a následnou implementaci odborných částí 

jednotlivých standardů. V systému budou existovat nezávislé certifikační komise a systém 

nezávislých auditorů. V systému naleznou své místo i poradenské agentury a vzdělávací 

instituce.  

V oblasti propagace systému vůči poskytovatelům služeb hrají důležitou roli profesní sdružení 

či autonomní organizace cestovního ruchu. Propagaci vůči koncovým uživatelům služeb bude 

zajišťovat na celostátní úrovni agentura CzechTourism, na úrovni regionů pak autonomní 

organizace cestovního ruchu, tzv. destinační managementy. 

Bude stanoveno certifikační období, v rámci kterého bude dodržování standardů průběžně 

kontrolováno. Po skončení tohoto období bude muset subjekt projít novým procesem 

certifikace. Jednotlivé standardy budou za určité období podrobeny důkladné analýze a 

případně doplněny tak, aby zohledňovaly aktuální potřeby v oblasti kvality cestovního ruchu. 

Tímto procesem bude zajištěno kontinuální zlepšování jednotlivých standardů a jejich 

flexibilita zejména ve vztahu k potřebám jednotlivým segmentů cestovního ruchu. Velmi 

důležité je, aby byly všechny nové standardy budovány na stejných principech a jednotném 

systému ale zároveň i tak, aby zohledňovaly daná specifika jednotlivých segmentů cestovního 

ruchu.  Systém se  stane plně funkční  v okamžiku, kdy budou jednotlivé standardy kvality 

implementovány do Národního systému kvality služeb.   

1.2  Standard Českého systému kvality služeb 

Standard ČSKS je nedílnou součástí Českého systému kvality služeb (ČSKS) a tvoří jeho 

metodickou část. ČSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední 

organizace působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování 

kvality služeb a získávání odborných znalostí a současně přispívat ke zvyšování 

konkurenceschopnosti těchto subjektů. Standard ČSKS je manažerským systémem řízení 

přizpůsobený pro sektor cestovního ruchu. 

Po dokončení všech analýz, které byly za účelem vytvoření Národního systému kvality služeb 

cestovního ruchu realizovány, muselo být rozhodnuto o nejvhodnějším řešení pro tvorbu 

systému v České republice. Jak je obecně známo tak v rámci Evropy je rozvíjeno několik 

přístupů k řešení kvality v sektoru cestovního ruchu, které lze rozdělit na procesní systémy 

(jednostupňové nebo vícestupňové), produktové systémy, soutěže kvality a jejich různé 

kombinace. Za účelem finálního rozhodnutí o vhodném přístupu pro Českou republiku tito 

dva nezávislí experti znovu ve spolupráci s odborem cestovního ruchu posoudili nabízená 

řešení. Výsledkem bylo rozhodnutí, že nejvhodnějším řešením pro Českou republiku bude 
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implementace vícestupňového procesního přístupu, který je uplatňován ve Švýcarsku nebo 

Německu. Důvodem byla i skutečnost, že oba systémy jsou akreditovány jako systémy 

managementu kvality pro oblast hotelnictví evropskou asociací HOTREC. Nakonec bylo 

rozhodnuto na zakoupení licence Německého systému kvality služeb (Service Qualität 

Deutschland), na základě které byl v České republice dále systém vytvářen. 

Standard ČSKS vychází ze základního konceptu SERVQUAL2 a Service Qualität 

Deutschland 3, který je na stejném modelu rovněž založen. Přístup ke kvalitě v modelu 

SERVQUAL vychází ze základního poznatku, který vyplývá z mnoha výzkumů a je potvrzen 

praxí: zákazník přijímá službu s určitým očekáváním. Dodanou službu potom posuzuje podle 

svého prožitku, svého vnímání. Zjednodušeně lze model SERVQUAL popsat následujícím 

obrázkem: 

 

 

 

Obr. 1: Model SERVQUAL: 

Požadovaná kvalita je ta, kterou zákazník očekává, že v rámci služby obdrží od dodavatele 

služby. Poskytovatel služby se právě tuto službu snaží poskytnout. K tomu, aby poskytl právě 

takovou službu, jakou zákazník očekává, může použít jednoduché průzkumy, ale i svou 

intuici. Takovou kvalitu si pak stanoví jako cílovou kvalitu. Skutečně dodávaná kvalita může 

být ovšem jiná a rozdíl mezi cílovou a skutečně dodávanou kvalitou je měřítkem výkonnosti 

organizace, tj. schopností poskytovatele služby službu v požadované kvalitě dodat. Zákazník 

vnímá skutečně dodávanou kvalitu a porovnává ji se svým očekáváním, vnímáním. Rozdíl, 

mezi tím, jakou kvalitu obdržel a tím, jakou kvalitu očekával, je měřítkem jeho spokojenosti. 

Budou-li tedy očekávání nízká, bude i (technicky vzato) málo hodnotná služba vnímána jako 

kvalitní. Aby poskytovatel služby dokázal včas reagovat na požadavky svých zákazníků, 

zjišťuje si, jak je zákazník spokojen (zjišťování spokojenosti) i jak se mu daří plnit to, co si 

sám stanovil (ověřování výkonnosti). 

Standard Českého systému kvality služeb (ČSKS) byl vytvořen expertním týmem v rámci 

veřejné zakázky realizované v projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR 

(dále jen NSKS), financovaném ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Realizátorem 

projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Na tvorbě standardu se dále podílely svými 

oborovými standardy, které jsou v případě relevantnosti pro subjekt, povinnou součástí 

požadavků standardu tyto zainteresované strany: 
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 Asociace hotelů a restaurací ČR 

 Asociace kempů ČR 

 Asociace turistických informačních center ČR 

 Asociace lanové dopravy 

 ČCCR CzechTourism 

1.3 Realizace Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu  

Realizace Národního systému kvality služeb byla rozdělena do dvou základních etap a 

vychází ze skutečnosti, že systém je budován odspoda nahoru: 

1.etapa: Tvorba národních standardů kvality pro jednotlivé segmenty cestovního ruchu 

Cíl této fáze: tvorba národních standardů kvality služeb pro jednotlivé segmenty cestovního 

ruchu. 

Projekty v rámci první fáze realizace Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu: 

1) Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu 

Cílem projektu je zavedení jednotných národních standardů kvality poskytovaných služeb 

v sektorech hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a 

cestovních agentur a jejich následná certifikace.  

2) Kvalita služeb ve venkovském cestovním ruchu 

Cílem projektu je vytvoření národních standardů pro jednotlivé segmenty venkovského 

cestovního ruchu (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické značené cesty, 

stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni) a jejich následná certifikace.   

3) Systémy udržitelných modelů cestovního ruchu  

Cílem projektu je systémová podpora udržitelných modelů cestovního ruchu, která bude 

postihovat komplexněji všechny aspekty udržitelnosti v rámci udílení ekoznaček, udržitelnosti 

produktů, služeb a destinací v ČR. V rámci projektu budou vytvořeny nové národní standardy 

kvality sužeb, destinací a produktů  

4) Zlepšení kvality služeb turistických informačních center 

Cílem projektu je především zavedení jednotného standardu poskytovaných služeb 

turistických informačních center (TIC) a jejich následná certifikace. V rámci projektu bude 

rovněž provedena optimalizace fungování jednotlivých TIC a to jak z pohledu organizačního 

tak i ekonomického.  

2. etapa: Vznik Národního systému kvality služeb, do kterého budou vzniklé standardy 

implementovány 

Cíl této fáze: realizace Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu 
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K naplnění těchto cílů pomůže i partnerství agentury CzechTourism s Českým systémem 

kvality služeb a Asociací horských středisek ČR. 

Zapojením se do certifikačního procesu získají poskytovatelé turistických služeb odborné 

a praktické znalosti a dovednosti v oblasti řízení kvality, které mohou využít ke svému 

dalšímu rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti, a právo užívat mezinárodně uznávanou a 

v zahraničí dobře známou značku Q, která je pro zákazníky příslibem ověřené kvality služeb. 

V současné době sdružuje ČSKS 168 certifikovaných subjektů, jako např.  

Turistické informační centrum města Plzně, Lyžařský areál Červenohorské sedlo nebo MAS 

Železnohorský region, 1659 registrovaných provozoven a 1412 proškolených trenérů 

(absolventi školení pořádaného Centrem pro školení a regionální koordinaci, kteří získali 

certifikát Trenér I. stupně ČSKS a kteří jsou schopni prosadit a aplikovat zásady 

managementu kvality ve své organizaci). Jejich řady v následujících měsících rozšíří 

absolventi nového kurzu, a to kurzu II. stupně Trenéra kvality ČSKS. 

Statistiky ČSKS 

 180 aktuálně certifikovaných 

 181 celkem certifikovaných 

 1519 proškolených trenérů 

 1963 registrovaných provozoven 

1.4 Přínosy ze zavedení Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu 

 

 Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu. 

 Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu – 

mezinárodní srovnatelnost. 

 Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu – transparentnost trhu cestovního ruchu 

v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým spotřebitelům snadnou 

orientaci. 

 Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu – realizace Národního systému 

kvality v cestovním ruchu výrazně přispěje k posílení významu jednotlivých profesních 

sdružení, které se stanou odpovědnými subjekty za realizované standardy.  

 Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími 

působícími v cestovním ruchu. 

 

 

 

 

 

 

http://organizace.csks.cz/redakce/index.php?clanek=179&xuser=&languageG=cs&slozka=1
http://organizace.csks.cz/redakce/index.php?hlReg=999&hlKat=&lanG=cs&xuser=
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Rozpis kroků potřebných k certifikaci v I. stupni systému  

 

Prvním krokem k zapojení se do Českého 

systému kvality služeb je rozhodnutí 

organizace o vstupu do systému. Tento krok je 

zásadní, neboť předpokládá, že si organizace 

uvědomuje důležitost poskytování kvalitních 

služeb zákazníkům a chce na zvyšování 

kvality pracovat.  

Po rozhodnutí o vstupu do systému následuje 

registrace na webovém portále www.csks.cz, 

kde je třeba vyplnit základní vstupní údaje. 

Administrátor pak přihlášeného uživatele 

vyzve k vyplnění formuláře/informace o 

pracovníkovi, který bude v dané organizaci 

odpovědný za zavádění prvků systému. Tento 

pracovník musí absolvovat školení pro 

Trenéry kvality Stupně I a následně začne 

v organizaci implementovat nástroje a 

požadavky nutné k získání Certifikátu kvality 

ČSKS.  

Organizace uzavře přihlášku s certifikačním 

místem a současně, až bude mít splněny 

veškeré požadavky zašle certifikačnímu místu 

potřebnou dokumentaci k posouzení. Součástí 

dokumentace je formulář žádosti, vize a 

týmový závazek, doklad o splnění sektorových 

technických předpokladů (vztahují-li se na 

organizaci), formulář procesů a formulář 

s Plánem opatření.  

Certifikační místo - prostřednictvím nezávislého hodnotitelského centra - dokumentaci 

posoudí a v případě kladného vyhodnocení obdrží organizace Certifikát kvality Stupně I. Po 

celou dobu implementace Standardu Českého systému kvality služeb je trenérovi kvality i 

celé organizaci zajištěna podpora ze strany regionálního koordinátora.  

Certifikace v systému je závazkem organizace, že je připravena neustále zlepšovat kvalitu 

poskytovaných služeb. 

 

 

 

 

http://www.csks.cz/
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Rozpis kroků potřebných k certifikaci ve II. stupni systému.  

O certifikaci II. stupně může usilovat 

organizace, která již získala Certifikát 

kvality Stupně I., úspěšně zavedla kvalitu 

poskytovaných služeb do své každodenní 

činnosti, naplňuje stanovený Plán 

opatření a učinila rozhodnutí, že chce 

svou kvalitu poskytovaných služeb 

nadále prohlubovat. 

Organizace provede registraci do Stupně 

II na webovém portále www.csks.cz. 

Administrátor pak přihlášeného uživatele 

vyzve k vyplnění formuláře/informace 

o pracovníkovi, který bude v dané 

organizaci odpovědný za zavádění prvků 

ČSKS a který bude jmenován Trenérem  

kvality. Tento pracovník musí absolvovat 

školení pro Trenéry kvality II. stupně a 

následně začne v organizaci 

implementovat nástroje a požadavky 

nutné k získání Certifikátu kvality II. 

stupně ČSKS. 

Organizace uzavře přihlášku 

s certifikačním místem a současně, až 

bude mít splněny veškeré požadavky 

zašle certifikačnímu místu potřebnou 

dokumentaci k posouzení. Součástí 

dokumentace je formulář žádosti, vize a 

týmový závazek, doklad o splnění 

sektorových technických předpokladů 

(vztahují-li se na organizaci), formulář 

procesů a formulář vyhodnoceného plánu 

opatření stanoveného v I. stupni. 

Certifikační místo – prostřednictvím 

nezávislého hodnotitelského centra  - dokumentaci posoudí a zašle organizaci formuláře na 

realizaci dotazníkového šetření pro zaměstnance a zákazníky. Organizace provede 

dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a zákazníky a vyplněné dotazníky odešle zpět 

certifikačnímu místu.  To vypracuje zprávu z dotazníkového šetření a z provedeného mystery 

shoppingu, tzv. zprávu certifikačního místa, kterou zašle organizaci. Reakcí na zprávu 

certifikačního místa je zaslání nového Plánu opatření. Následuje posouzení stanoveného plánu 

opatření certifikačním místem a v případě kladného vyhodnocení obdrží organizace Certifikát 

kvality Stupně II. 

0 pozastavených certifikátů                                    1 ukončený certifikát 
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ANALÝZA MOTIVAČNÝCH FAKTOROV V INTERKULTÚRNOM 

PROSTREDÍ V HOTELOCH NA SLOVENSKU 

 

ANALYSIS OF MOTIVATION FAKCTORS IN INTERCULTURAL 

ENVIRONMENT IN SLOVAKIAN HOTELS 
 

ĽUDMILA MAZÚCHOVÁ1 

 

Abstrakt 

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 39 medzinárodných hotelových spoločností. Aj napriek 

tomu stále prevládajú malé a stredné hotely, ktoré musia konkurovať sieťovým hotelom. 

Napriek odlišným charakteristickým znakom sieťových a nezávislých hotelov, majú jeden 

spoločný znak, ktorým je potreba motivovaných a lojálnych zamestnancov. Sú to práve 

manažéri, ktorí by mali motivovať zamestnancov vhodnými motivačnými nástrojmi a využívať 

pri svojej práci aj interkultúrne kompetencie.  

Kľúčové slová 

Hotel, motivačný faktor, pracovná motivácia, zamestnanci. 

 

Abstract 

Currently, in Slovakia exist 39 international hotel chains. Although still dominats small and 

medium hotels, which have to compete with network hotels. Despite the different 

characteristics of network and independent hotels, they have one common feature, which must 

be motivate and loyal employees. It is the manager who should motivate employees with 

appropriate motivation tools and use in their work intercultural competencies.  

Keywords 

Employees, Hotel, Motivation factor, Work Motivation. 

                                                 
1 Ing. Ľudmila Mazúchová, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: 

ludmila.mazuchova@umb.sk 
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Úvod 

Nevyhnutnou súčasťou hotela, ktorý chce byť úspešný, sú spokojní a lojálni zamestnanci. 

Úlohou manažmentu je viesť zamestnancov k úspešnosti postupným dosahovaním cieľov 

hotela. Dosiahnuť hlavný cieľ hotela, ktorým je zvyšovať zisk a maximalizovať výkonnosť 

zamestnancov, nie je možné bez systematického procesu motivovania. Motivovaní 

zamestnanci, stotožnení s cieľmi a organizáciou hotela, zvyšujú pridanú hodnotu 

a predstavujú aj konkurenčnú výhodu pre hotel. 

Pre súčasný vývoj hotelov je charakteristická orientácia na zvyšovanie efektívnosti a 

produktivity práce. Zamestnanci sú najcennejším zdrojom rozvoja hotela. Podstata problému 

produktivity práce a zlepšenia pracovného výkonu je najmä v motivácii zamestnancov, pri 

ktorej je potrebné najskôr odhaliť a pochopiť faktory, resp. motívy, ktoré aktivizujú motiváciu 

zamestnancov a následne vytvoriť systém opatrení na jej zvýšenie. Motivácia je základom 

zmeny správania a konania v práci, má najdôležitejší význam pre pracovný výkon z hľadiska 

predpokladanej kvality a kvantity. 

1 Teoretické východiská motivačných faktorov  

Motiváciou rozumieme rozhodnutie zamestnanca konať. K tomuto rozhodnutiu dochádza, ak 

existuje dostatok motivačných faktorov, ktoré zamestnancom stoja za to, aby boli ochotní 

vynaložiť svoj čas a energiu na vykonávanie každodennej práce. Pritom väčšina 

zamestnancov potrebuje viac ako len jeden faktor motivácie (Kamp, 2000). „Vzdelaný 

a motivovaný zamestnanec rozumie širším súvislostiam problémov a má silnejší záujem 

o motív uskutočňovať kroky zamerané na odstránenie konfliktov. Pochvala, dôvera, 

spolupráca, vzájomná komunikácia, podpora, nadštandardné finančné ohodnotenie a zdravá 

kritika pôsobia ako motivačné faktory“ (Janovská, 2002, s. 25). Na základe kombinácie týchto 

motivačných faktorov vykonáva väčšina zamestnancov svoju prácu lepšie, efektívnejšie, 

účinnejšie a s chuťou. Motivačné faktory pritom môžu mať finančnú alebo nefinančnú formu 

(Hitka, 2006). 

V teórii sa názory autorov na formy motivovania odlišujú. Rozdeľujeme ich do troch skupín. 

Kým jedna skupina domácich a zahraničných autorov (Kamp, 2000; Walker, 2003; Kassay, 

2007; Marasová, 2006; Nelson, 2008; Boledovič, Košturiak, 2009; Hinkin, Schriesheim, 

2009; Blašková, Hitka, 2011) tvrdí, že nefinančné formy motivovania pôsobia na 

zamestnancov a manažérov z dlhodobého hľadiska a sú účinnejšie, druhá skupina autorov 

(Spreitzer, 1995; Delery, Doty, 1996; Riley, 1996) uprednostňuje motivovanie vo forme 

finančnej odmeny. Do poslednej skupiny zaraďujeme autorov (Stýblo, 1993; Lundin, 

Söderholm, 1995; Simons, Enz, 1995; Analoui, 2000; Maroudas, Kyriakidou, Vacharis 2008), 

ktorí odporúčajú kombináciu finančných a nefinančných foriem na základe hierarchického 

organizačného usporiadania v hoteli. 

Podľa Walkera (2003) patria medzi najvýznamnejšie prínosy zamestnancov tie, ktoré 

vychádzajú z ich vedomostí. V prieskume uskutočnenom Národným centrom pre výskum 

kvality vzdelávania zamestnancov došli k záveru, že investície do vzdelávania vedú 

jednoznačne k vyššej produktivite ako zvýšenie mzdy alebo úpravu pracovného času 

zamestnancov. Príprava zamestnancov musí byť v súlade s úlohami hotela. Podľa Kassaya 

(2007) je potrebné zaviesť kontinuálne vzdelávanie na všetkých riadiacich, ako aj výkonných 

úrovniach. Manažéri sa musia ako prví systematicky vzdelávať, najmä v progresívnych 

manažérskych technikách na zefektívnenie riadenia hotela.  
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Podľa Marasovej (2006, s. 45) je „potrebné, aby zamestnanci porozumeli a akceptovali 

skutočnosť, že žiadny podnik nemôže dať viac ako dostáva. To je jeden z dôvodov, pre ktorý 

nie je možné motivovať len finančne“. Ďalej uvádza (2007), že zamestnanci väčšinou vnímajú 

manažérov ako demotivačný prvok. Aj preto sa v súčasnosti zo strany manažérov vyžaduje 

otvorený a iniciatívny prístup k zamestnancom. Maroudas, Kyriakidou a Vacharis (2008) 

uvádzajú, že zamestnanci z rôznych útvarov majú iné potreby a reagujú inak na uvedené 

formy motivovania. Individuálne rozdiely je potrebné zohľadniť aj pri navrhovaní 

motivačných programov. Pritom medzi motivačné faktory, ktoré treba v podniku rozvíjať 

zaraďujú podporu vzdelávania, tímovej práce, transparentného hodnotenia výkonu. Jednotlivé 

štúdie (Lundin, Söderholm, 1995; Simons, Enz, 1995; Analoui, 2000) dokumentujú, že napr. 

uznanie a ohodnotenie, mzda a zamestnanecké výhody patria medzi tri hlavné faktory, ktoré 

motivujú manažérov dosahovať dobrý výkon. Pre zamestnancov na nižšej organizačnej úrovni 

motivujú faktory, napr. tímová práca, pochvala, komunikácia.  

Podľa  Rileyho (1996) jediným spôsobom ako uspokojiť individuálne potreby zamestnancov 

je rozvíjať ich schopnosti, kým dosiahnutie vysokého výkonu je ovplyvnené výškou finančnej 

odmeny. Podobný názor majú Spreitzer (1995) a Delery, Doty (1996), podľa ktorých treba 

zamestnancov odmeňovať za ich vynikajúci výkon finančnou odmenou. Takého odmeny majú 

podľa nich najväčší vplyv na motiváciu zamestnancov. 

Pri odmenách sa často zdôrazňujú finančné formy odmeny, ale zamestnancom nejde ani tak 

o výšku odmeny ako o jej spravodlivé rozdelenie. DeLeon a Taher (1996) tvrdia, že vonkajšie 

odmeny (hygienické faktory podľa Herzbergovej dvojfaktorovej teórie) rozdeľujeme na dva 

typy, a to organizačné a sociálne. Do prvej skupiny zaraďujeme napr. mzdu a pracovné 

podmienky, druhá skupina predstavuje, napr. priateľstvo a obchodovanie s ostatnými. Ďalej 

skúmali vplyv motivačných faktorov ako je zodpovednosť, dostatok informácií, spätná väzba, 

vedomosti a školenia. Spätná väzba a zodpovednosť najviac motivujú zamestnanca. 

Informácie, vedomosti a školenia mali menší vplyv na pracovnú motiváciu. Je potrebné 

zdôrazniť, že všetky uvedené faktory mali značný význam pre zlepšovanie pracovnej 

motivácie sezónnych zamestnancov. To súvisí aj so zistením Lundberga, Gudmundsona a 

Anderssona (2009), ktorí skúmali, aký vplyv má mzda na pracovnú motiváciu zamestnancov 

v hoteloch. Zistili, že mzda má veľmi slabý až nevýznamný vplyv na pracovnú motiváciu. 

Pritom existuje rozdiel medzi sezónnymi a stálymi zamestnancami. Úroveň miezd má väčší 

vplyv na stálych zamestnancov v porovnaní so sezónnymi, ktorých viac motivuje stretnutie 

s novými ľuďmi, priateľské prostredie ap.  

Faktom ostáva, že čím viac zamestnanci zarábajú, tým menej ich motivuje finančná odmena 

a ich motivačné faktory sa zmenia. Zamestnancov motivujú, napr. na základe poďakovania od 

vrcholového manažmentu, pozvania na spoločenské alebo športové podujatie, súťaže 

(Boledovič, Košturiak, 2009). V hoteloch sa na motiváciu zamestnancov dajú využiť 

poukážky na nákup stravovacích, ubytovacích alebo doplnkových služieb, napr. fitnes, 

wellness alebo zľavy na doplnkové služby pre najlepšieho zamestnanca, napr. predĺžený 

víkend s rodinou.  

Podľa Kampa (2000) jedným z mýtov pracovnej motivácie je, že zamestnanci budú 

motivovaní, ak im dáme viac peňazí za ich prácu. Pre stabilné udržanie motivácie to nestačí. 

Vo svojom prieskume o motivovaní zamestnancov uvádza odpovede manažérov na otázku, čo 

podľa nich motivuje zamestnancov, aby dobre pracovali. Ich odpovede začlenil do štyroch 

kategórií, a to úcta k zamestnancom, prejavy uznania, poskytnutie odpovedi a zábava. 

„V ťažkých ekonomických časoch, keď sú limitované prostriedky na odmeňovanie 
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a skvalitňovanie výkonu zamestnancov, manažérova pochvala sa stáva mimoriadne 

hodnotným zdrojom v hoteli“ (Hinkin, Schriesheim, 2009 In Hitka a kol., 2010). „Finančná 

odmena už pravdepodobne nie je jediným, dlhotrvajúcim a efektívnym motivačným 

nástrojom účinným rovnako voči všetkým manažérom a zamestnancom“ (Blašková, Hitka, 

2011, s. 54). Je zrejmé, že zvýšenie mzdy na úkor voľného času a zvýšenia počtu 

odpracovaných hodín (nadčasov) pôsobí na každého zamestnanca individuálne. U jedného 

môže spôsobiť zvýšenie pracovného výkonu, u iného postupom času pokles. Dôležité je nájsť 

hranicu, kedy je zamestnanec ochotný uprednostniť voľný čas pred mzdou. Pôsobí tu rad 

vnútorných osobných faktorov zamestnanca, napr. vek, aktuálna nálada, zdravotný stav, 

emocionálne vypätie, počet odpracovaných rokov v hoteli.  

Úlohou manažéra nie je len dosiahnuť ciele hotela prostredníctvom zamestnancov, ale snažiť 

sa o to, aby sa ciele dosiahli dobrovoľne, to znamená, aby sa s nimi zamestnanci stotožnili 

a prijali ich za svoje. Vedieť motivovať zamestnancov sa v súčasnosti považuje za jednu 

z najdôležitejších schopností manažéra. Pritom činnosť, ktorú vyžaduje od zamestnancov by 

mala byť v súlade s ich vnútornými potrebami. Motivácia bude pôsobiť tak dlho, kým táto 

činnosť bude v súlade s ich aktuálnymi motívmi (Plamínek, 2005). Úspešné motivovanie 

zamestnancov zabezpečíme aj dodržiavaním zásad. Manažéri hotela by mali vedieť inšpirovať 

ľudí, vysvetliť im dôležitosť ich práce, preukazovať im uznanie, vedieť ich pochváliť za 

dobre vykonanú prácu, poskytnúť im priestor pre zlepšenie, dostatočne s nimi komunikovať, 

nezatajovať informácie, nezmieriť sa s podpriemerným výkonom, spolupracovať, rozvíjať 

tímovú prácu a počúvať svojich zamestnancov (Čakrt, 2006). Manažéri hotelov možno 

nevedomky uplatňujú tieto zásady, a tým vytvárajú priestor pre motivovaných a lojálnych 

zamestnancov a dosahujú ciele hotela. Zamestnancov pritom považujú za partnerov, niektorí 

autori ich nazývajú interní zákazníci (Patúš, Gúčik, 2005). 

2 Cieľ a materiál 

Cieľom state je preskúmať pracovnú motiváciu zamestnancov a porovnať motivačné faktory 

v sieťových a nezávislých hoteloch na Slovensku. 

Prieskum sme realizovali v októbri a novembri 2014 na vzorke náhodne vybraných 

zamestnancov sieťových a nezávislých hotelov na Slovensku. Údaje sme získavali metódou 

opytovania formou rozhovoru s manažérmi skúmaných hotelov a dotazníka, ktorý sme 

distribuovali osobne a prostredníctvom internetu zamestnancom skúmaných hotelov. 

Dotazník pozostával z ôsmich uzavretých otázok, kde boli na výber viaceré možnosti 

a identifikačných otázok. Verifikovali sme dve hypotézy. V H1 sme predpokladali, že úroveň 

pracovnej motivácie je vyššia v sieťových hoteloch ako v nezávislých hoteloch. V H2 sme 

predpokladali, že v nezávislých hotelov motivujú zamestnancov viac finančné formy 

motivovania ako v sieťových hoteloch.  

Získané údaje sme spracovali pomocou programu MS EXCEL a vyhodnocovali pomocou 

štatistického programu PASW SPSS 13. 

3 Výsledky a diskusia 

Oslovili sme 70 zamestnancov sieťových a nezávislých hotelov. Návratnosť dotazníkov bola 

49 %, to znamená, že prieskumu sa zúčastnilo 34 zamestnancov, z toho 11 zamestnancov 

sieťových hotelov a 23 zamestnancov nezávislých hotelov. 
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V prieskume sme zisťovali úroveň pracovnej motivácie zamestnancov v skúmaných hoteloch. 

Pracovnú motiváciu v hoteloch pokladá za silnú 20 % opýtaných, z toho až šiesti sú 

zamestnanci sieťových hotelov a iba jeden je zamestnanec nezávislého hotela. Slabú úroveň 

pracovnej motivácie pripisuje až 56 % opýtaných. Manažéri nám potvrdili, že dôvodom môže 

byť aj to, že v skúmaných hoteloch nemajú zavedený motivačný program a neskúmajú 

motivačné faktory zamestnancov. Práve v úrovni pracovnej motivácie zamestnancov 

pozorujeme rozdiel medzi sieťovými a nezávislými hotelmi.  

Práve manažéri sú zodpovední za pracovnú motiváciu zamestnancov. V sieťových hoteloch 

pozorujeme vyššiu spokojnosť s úrovňou pracovnej motivácie, čo zaznamenávajú aj samotní 

zamestnanci. Manažéri sieťových hotelov sú školení a využívajú pri práci aj tzv. interkultúrne 

kompetencie, ktoré súvisia s ovládaním kultúrnych odlišností, či už zamestnancov alebo 

zákazníkov. Ide napr. o vedomosti o národnej, ako aj iných kultúrach, rozlišovanie verbálnych 

a neverbálnych znakov v jednotlivých kultúrach alebo ovládanie cudzích jazykov. 

V dotazníkovom prieskume sme zistili, aká forma motivačných faktorov (finančné 

a nefinančné) motivujú viac zamestnancov a manažérov sieťových hotelov (tabuľka 1). 

Tab.1:Rozdelenie motivačných faktorov podľa formy motivovania  

Motivačný 

faktor/ hotel  

Sieťový Nezávislý 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

finančné  

nefinančné 

 4 

 7 

  36 

  64 

15 

8 

 65 

 35 

Spolu  11 100 23 100 
Prameň: Vlastné spracovanie, 2014. 

Kľúčovým bodom v dotazníkovom prieskume bolo zistenie motivačných faktorov a ich miery 

dôležitosti.  Motivačné faktory sme vybrali na základe štúdia odbornej domácej a zahraničnej 

literatúry (Stýblo, 1993; DeLon, Taher, 1996; Kamp, 2000, Janovská, 2002; Fuchsová, 

Kravčáková, 2004; Nakonečný, 2005; Kalický, Hitka, 2006; Nawrocka, Oparka, 2007; 

Vetráková, Hitka, Maroudas, Kyriakidou, Vacharis, 2008; Lundberg, Gudmundson, 

Andersson, 2009; Blašková, Hitka, 2011) a zo skúseností s analýzou pracovnej motivácie 

zamestnancov v hoteli. Uvádzame ich stručnú charakteristiku: 

 Možnosť vzdelávania – tým, že má zamestnanec možnosť rozšíriť svoje vedomosti, môže 

zvýšiť nielen svoj osobnostný, ale aj pracovný rast. Odporúčame najprv zistiť, o čo majú 

zamestnanci záujem, ešte pred tým, ako príde manažér s konkrétnou ponukou. 

 Istota pracovného miesta – v súčasnej ekonomickej situácii je to jeden z najvýznamnejších 

motivačných faktorov. Zamestnanec pracuje s väčším nasadením, keď vie, že jeho 

pracovné miesto je stabilné. 

 Komunikácia so spolupracovníkmi, manažérom – nejde pritom len o informácie súvisiace 

s prácou zamestnancov, ale aj o osobnú komunikáciu medzi zamestnancami alebo medzi 

zamestnancom a manažérom. Komunikácia by mala byť otvorená, aby bola nálada na 

pracovisku uvoľnená. Negatívnym vplyvom je zatajovanie informácii. Manažér by mal 

poskytovať vždy dostatok informácií a mal by si nájsť čas aj na krátku konverzáciu so 

zamestnancami.   

 Možnosť spolurozhodovania – je vhodné, ak nesie zamestnanec za svoju prácu 

zodpovednosť. Na zvýšenie pocitu zodpovednosti a pocitu, že jeho názor je pre manažéra 

dôležitý je potrebné, aby sme zamestnancov zapájali do rozhodovacieho procesu. Na 
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jednej strane to môže zamestnanca motivovať ako prejav dôvery a úcty, na druhej strane 

sa manažér dozvie informácie, ktoré mu pomôžu vykonať správne rozhodnutie.  

 Finančné výhody (odmeny) – sú ďalším zo spôsobov motivovania zamestnancov, pôsobia 

pozitívne najmä na zamestnancov s nižšími príjmami. Nie je ale vhodné, ak sa hotel 

zameria len na takýto druh motivácie. Z dlhodobého hľadiska je to na jednej strane 

finančne náročné z pohľadu hotela a na strane druhej to neprináša dlhodobé zvýšenie 

pracovného výkonu.   

 Pochvala (od manažéra, hosťa) – každý zamestnanec si zaslúži pochvalu za dobre 

vykonanú prácu. Je to jeden z najjednoduchších motivačných faktorov, avšak má veľký 

vplyv na samotných zamestnancov. Manažéri nesmú zabúdať na slová prosím a ďakujem.  

 Štýl vedenia – je dôležité, aby manažér poznal svojich zamestnancov, vedel k ním nájsť 

správny prístup a dokázal ich správnou mierou ovplyvniť.  

 Medziľudské vzťahy na pracovisku – vzťahy na pracovisku by mali viesť k vzájomnej 

spolupráci, podpore a ochote pomôcť, prísť do práce skôr, resp. ostať v práci dlhšie. 

 Imidž hotela – zamestnancov môže motivovať aj značka hotela tým, ako pôsobí na okolie 

a akú má povesť. Zamestnanci sa v tomto prípade stotožňujú s kultúrou a cieľmi hotela 

a vo vlastnom záujme sa ich snažia dosiahnuť.   

Na základe Likertovej škály (1 – veľmi silný, 2 – silný, 3 – slabý, 4 – veľmi slabý, 5 - žiadny) 

mali respondenti ohodnotiť vybrané motivačné faktory. z celkového počtu bodov 

ohodnotených motivačných faktorov sme urobili priemer, rozlišovali sme pritom medzi 

zamestnancami sieťových a nezávislých hotelov a výsledky sme vyhodnotili pomocou 

radarového grafu (obrázok 1).    

 

Obr. 1: Miera dôležitosti motivačných faktorov v sieťových a nezávislých hoteloch 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2014. 

Na základe výsledkov usudzujeme, že pre zamestnancov a manažérov v skúmaných 

sieťových hoteloch sú uvedené motivačné faktory takmer rovnako dôležité, okrem 

motivačného faktora finančné výhody. Ako nám uviedol manažér sieťového hotela, na 

motivovanie zamestnancov sa snažia využívať rôzne nástroje, napr. podpora vzdelávania 

zamestnancov, možnosť rozvoja kariéry v hoteli, hrdosť zamestnancov byť súčasťou úspešnej 
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hotelovej spoločnosti. Zároveň používajú slovnú pochvalu, a to buď individuálne alebo 

v rámci skupiny jedného útvaru a za dôležité pokladajú vzťahy na pracovisku 

a spolupatričnosť. 

Naopak, z výsledkov zamestnancov a manažérov nezávislých hotelov je miera dôležitosti 

motivačných faktorov viditeľne rozdielna.  Ohodnotené motivačné faktory zamestnancov 

a manažérov sieťových a nezávislých hotelov sme následne rozdelili podľa poradia 

od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý (tabuľka 2). 

Tab.2: Poradie motivačných faktorov 

Motivačný faktor/Hotel Sieťový Nezávislý 

Vzdelávanie 

Istota pracovného miesta 

Komunikácia 

Spolurozhodovanie 

Finančné výhody 

Pochvala 

Štýl vedenia 

Medziľudské vzťahy 

Imidž hotela 

2. 

1. 

3. 

5. 

6. 

4. 

3. 

1. 

2. 

6. 

2. 

3. 

5. 

2. 

1. 

3. 

5. 

4. 
Prameň: Vlastné spracovanie, 2014. 

Zistili sme, že v sieťových hoteloch najlepšie ohodnotili respondenti motivačné faktory, 

akými sú istota pracovného miesta a medziľudské vzťahy na pracovisku. Silne pôsobí na 

týchto zamestnancov aj vzdelávanie a imidž hotela. Dvaja z respondentov uviedli, že podľa 

nich je pracovná motivácia zamestnancov v sieťových hoteloch založená aj na „hrdosti 

pracovať pre značku“. To nám potvrdil aj manažér a uviedol, že veľa mladých ľudí pracuje 

v sieťových hoteloch kvôli značke, čo pre nich predstavuje pocit kvality a hrdosti. Má to pre 

nich význam aj v tom, že sú to hotely s dlhou tradíciou a prepracovanými pracovnými 

postupmi, kde získajú bohaté pracovné skúsenosti a údaj v životopise o práci v sieťovom 

hoteli pôsobí na ďalších zamestnávateľov tiež pozitívne.  

Motivujúco pôsobí na respondentov aj štýl vedenia manažéra a komunikácia s ním. Slabšie 

ich motivuje pochvala a možnosť spolurozhodovania. Najmenej motivujúcim faktorom sú 

finančné výhody. Zamestnanci sieťových hotelov si uvedomujú dôležitosť nefinančných 

motivačných faktorov, cítia sa byť súčasťou hotela a správnym vedením manažérov dosahujú 

požadované výkony. Väčšina (64 %) opýtaných v dotazníku uviedla, že na zlepšenie 

pracovnej motivácie by odporúčali nefinančné faktory, napr. zlepšiť komunikáciu medzi 

zamestnancom a manažérom, zvýšiť pocit pracovnej istoty, viac podporovať a pochváliť 

zamestnancov za dobre vykonanú prácu, zlepšiť pracovné prostredie alebo prejaviť vďaku 

a väčší záujem o spätnú väzbu zo strany manažéra. 

Poradie motivačných faktorov zamestnancov nezávislých hotelov bolo nasledujúce. Najviac 

motivujúcim faktorom bola pochvala od manažéra alebo hosťa spolu s finančnými výhodami. 

Zaujímavosťou je, že zamestnanci sieťových a nezávislých hotelov sú motivovaní aj formou 

finančnej odmeny, ako nám uviedli manažéri, ale pre zamestnancov sieťových hotelov bol 

finančný faktor najmenej motivujúci. Domnievame sa, že rozdiel je aj v samotných 

zamestnancoch a ich potrebách, ako aj chápaní kultúry hotela. V sieťových hoteloch sú 

zamestnanci hrdí, že môžu byť súčasťou značky a podieľať sa na dosahovaní cieľov podniku. 
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Zamestnancov nezávislých hotelov ďalej veľmi motivuje aj istota pracovného miesta, 

komunikácia a štýl vedenia manažéra. Menej ich motivuje imidž hotela a medziľudské vzťahy 

na pracovisku, kde tiež pozorujeme značný rozdiel medzi zamestnancami sieťových 

a nezávislých hotelov. Najmenej motivujúcim faktorom je vzdelávanie. Predpokladáme, že to 

môže byť spôsobené tým, že zamestnanci nezávislých hotelov nemajú toľko možností rozvoja 

kariéry ako zamestnanci sieťových hotelov, a preto nie sú ochotní ani nemajú záujem o ďalšie 

vzdelávanie. Ako nám uviedli v rozhovore aj manažéri nezávislých hotelov, rozvoj kariéry je 

väčšinou možný, napr. z pozície čašník na vedúceho čašníka, recepciónár na vedúceho 

recepcie. Aj to nie je podmienené dodatočným vzdelávaním, ale na základe prejavu dôvery, 

zodpovednosti, správania a zručnosti zamestnanca. V sieťových hoteloch podporujú 

zamestnancov vo vzdelávaní (kurzy, školenia, vysokoškolské vzdelanie) a možností rozvoja 

kariéry je oveľa viac. Od manažéra sieťového hotela sme sa dozvedeli, že rozvoj kariéry je 

možný z každej pozície, aj recepcionár sa môže vypracovať na pozíciu manažéra. 

Podmienkou je, aby tento zamestnanec prešiel viacerými pozíciami a sám zistil, akú prácu 

vykonávajú jeho zamestnanci. 

 

Záver 

Úroveň pracovnej motivácie zamestnancov v hoteloch sme skúmali pomocou Likertovej 

škály. Z celkového počtu 56 % opýtaných pokladá pracovnú motiváciu v hoteli za slabú, silnú 

úroveň pracovnej motivácie pripisuje 20 % opýtaných, z toho až šiesti sú zamestnanci 

sieťových hotelov a iba jeden je zamestnanec nezávislého hotela. Práve v úrovni pracovnej 

motivácie zamestnancov je rozdiel medzi sieťovými a nezávislými hotelmi. Konštatujeme, že 

v sieťových hoteloch je úroveň pracovnej motivácie zamestnancov vyššia ako v nezávislých 

hoteloch. V sieťových hoteloch najlepšie ohodnotili respondenti motivačné faktory, akými sú 

istota pracovného miesta a medziľudské vzťahy na pracovisku. Silne pôsobí na týchto 

zamestnancov aj vzdelávanie a imidž hotela. Naopak, najviac motivujúcimi faktormi 

zamestnancov nezávislých hotelov bola pochvala od manažéra alebo hosťa spolu s 

finančnými výhodami, ďalej nasledovali motivačné faktory štýl vedenia a komunikácia 

s manažérom. V hoteloch sú za pracovnú motiváciu zodpovední manažéri. Je dôležité, aby 

nielen manažéri, ale aj tzv. zamestnanci prvého kontaktu disponovali interkultúrnymi 

kompetenciami, ktoré sa v súčasnosti stávajú konkurenčnou výhodou v podobe spokojných 

a lojálnych zamestnancov a zákazníkov.  

Je nevyhnutné motivovať zamestnancov, a tým zabezpečiť ich spokojnosť. Zamestnanci, ktorí 

sú správne motivovaní, podávajú lepší výkon. Lepšie výkony prispievajú k zvyšovaniu 

spokojnosti hostí a ich spokojnosť sa prejaví v tržbách hotela. Je to permanentný, opakujúci 

sa kolobeh a pracovná motivácia v ňom zohráva dôležitú úlohu. Ak chce manažment hotela 

motivovať svojich zamestnancov, musí poznať ich pracovný výkon, ale musí mať aj 

predstavu o ich potrebách, očakávaniach a motivačných faktoroch. Najmä z tohto dôvodu je 

potrebné skúmať v hoteloch pracovnú motiváciu zamestnancov. 

Grantová podpora: Stať je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0235/14 

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením 

v interkultúrnom prostredí. 
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SICHERHEIT UND GESCHWINDIGKEIT EVAKUIERUNG DER 

PERSONEN AUS DEN UNTERKUNFTSEINRICHTUNGEN  

 

SAFE AND FAST EVACUATION OF PEOPLE OF ACCOMMODATION 

FACILITIES 
 

JÚLIA MIHOKOVÁ - JAKUBČEKOVÁ1, MIROSLAV TOMEK2 

 

Abstrakt 

Sicherheit und GeschwindigkeitEvakuierung der Personen aus denUnterkunftseinrichtungen 

istein kompliziertes Problem, der eine Anzahl von Faktoren und Komplikation 

beeinflusst.Einer der wichtigsten Faktoren kann man nebenbei auch der Feuerevakuierungs-

plan einordnen. Seine Behandlung von Seite der Unterkunftseinrichtungenbesitzer sollte 

maximale Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Schlüsselwörter 

Einrichtung, Evakuierung, Feuer, Personen,Unterkunft. 

 

Abstract 

Safe and rapid evacuation of people from accommodation is a complex problem that affects 

a number of factors and complications. The most important factor may include, inter alia, fire 

evacuation plan. His treatment by the property owner should be given maximum attention. 
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Das Vorwort 

In der Welt gibt es jeden Tag eine großeAnzahl von Bränden, die auch den 

Unterkunftseinrichtungen (Hotels, Unterkünfte, Internaten und so weiter)nicht ausweichen. 

Der Brand der Unterkunftseinrichtung ist gewöhnlich auch mit einer Rettung und 

Evakuierung der Bewohnerbegleitet. Zum Beispiel am 27. Dezember 2014 früh Morgen 

mussten 401 Gäste und 10 Mitarbeiter von den Vier Sterne Hotel Belvedere in der polnischen 

Stadt Zakopane evakuiert werden. Ein weiteres Beispiel der Evakuierung aus Internat kann 

ein Ereignis sein, das am 18. März 2013 in Bratislava geschäh, das durch einen Brand 

der Sanitäreinrichtungen im Erdgeschoss des Gebäudes verursacht wurde, mussten 193 

Menschen evakuiert werden. Eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Evakuierung ist 

nebenbei auch Verarbeitung desFeuerevakuierungsplan, der in der Unterkunftseinrichtungen 

ist und musssich an jeder Etage befinden. 

1 Feuerevakuierungsplan 

Unter BegriffEvakuierung aus Unterkunftseinrichtungen kann man,kurzzeitiges, so schnell 

wie möglichesVerlassen des gefährdeten Hotel (in der Regel durch Feuer, Havarie, Spreng-

system und so weiter) in Rettungswegen des Einzelpersonen oder Gruppen von Menschen, 

verstehen.Es handelt sich um eine Übertragung oder Verlagerung von Personen oder Sachen  

im Freien oder in einem geschützten Beriech von gefährlichen Auswirkungen, 

die Gesundheit, Leben und Eigentum gefährden. 

Die Evakuierung wird durch Besitzer (Betreiber) der Unterkunftseinrichtungen oder 

Einsatzleiter der Feuerwehrrettungskorps in der Regel entsprechend mit Feuerevakuierungs-

plan geführt. Evakuierung wird alle Menschen, die sich in diesem Objekt befinden außer 

Personen, die die leiten werden und Personen, die an Rettungsaktionen teilnehmen, betreffen. 

In Fragen der Evakuierung von Personen aus den Objekt ist es notwendig mit Reihe 

von Komplikationen zu zählen: 

 einige Evakuierten versuchen wieder zurückzukehren, Unwilligkeit oder Widerstand den 

Ort, der durch ein Ereignis betroffen sind zu verlassen, das spezifische Verhalten 

bestimmten Personengruppen (Kinder, Menschen mit Behinderungen), die begrenzte 

Fähigkeit der Bewegung, etc., 

 unklare Situation über dieAnzahl von Evakuierten, verschlechtette Kontrolle 

von Evakuierten, die eigenwillig die Bestimmungsorten für ihre Konzentration verlassen,  

 schwierige Bedingungen für die Evakuierung (die Gefahr von Personenfallen 

an Fluchtwegen, unzureichende Anzahl von Fluchtwegen und deren reduzierte 

Durchgängigkeit zum Beispiel Gitter, Tore, Sperrung von Türen und Fensterndurch 

elektronische Systeme, künstliche Barrieren), 

 begrenzte Möglichkeiten für Zugang zu den Gebäuden, Abschneiden von Fluchtwegen,   

 Fluchtwege unpassierbar,  

 Nichtbeachtung der Anweisungen zur Evakuierung (Behinderung von Fluchtwegen 

unnötigen Materiellen, Gütern oder Möbel, Nichteinhaltung der Fluchtwege, 

Verweigerung der Evakuierung), 

 Gleichzeitige Verwendung von Fluchtwegen als Intervention Wegen,  

 Zeitdruck und Mangel an Arbeitskräften und Mittel zur Absicherung der Evakuierung,  

 die mögliche Entstehung von Panik, unkoordinierte Verhalten Evakuierung, Planlosigkeit, 

 erschwerte Evakuierung im Falle eines Stromausfalls (Beleuchtung, Lüftung),  
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 die Notwendigkeit für eine erhöhte Versorgung der Kranken, behinderten Menschen, 

Kindern, Ausländern und so weiter.  

Die Gesetzgebung der Slowakischen Republik widmen der Verarbeitung 

der Feuerevakuierungsplan besondere Aufmerksamkeit. Das wird durch die große Zahl 

von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften, die sich mit diesem Thema beschäftigen, 

bewiesen. Die Gesetzgebung vom Sicherheitsgesichtspunkt und den Schutz der Gesundheit 

und des Lebens stellen die Grundpflichten der Rechtspersonen und natürlichen Personen – 

Einzelkaufleute, und auch in dem Bereich Unterkunft, fest.Verpflichtungen können so  geteilt 

werden: 

 Prävention, das heißt Maßnahmen um einen Unfall, Feuer und so weiter zu vermeiden, 

 Maßnahmen für schnelle Evakuierung von Personen, Tieren und Gegenständen,  

 Maßnahmen für schnelle Entsorgung von Unfall, Feuer und so weiter (Repression). 

Rechtspersonen müssen im Einklang mit der Gesetzgebung der Slowakischen Republik 

die erforderliche Unterlagen ausarbeiten und die durchlaufend in Übereinstimmung mit 

der tatsächlichen Situation aufrechtzuerhalten. Ein fester Teil dieser Dokumentation ist ein 

Feuerevakuierungsplan, die Verfahren für die Evakuierung der Menschen, Tiere und Sachen 

im Allgemeinen Gefahr von Feuer oder Unfall betroffenen oder bedrohten Objekten 

und so weiter überarbeitet werden müssen. Verarbeitete Feuerevakuierungsplan kann unter 

anderem auf andere Bedrohungenverwendet werden, die eine schnelle Verlassung des 

Gefahrbereich  besonders von Personen erfordern.  

Feuerevakuierungsplan enthält: 

 Signal für die Durchführung der Evakuierung, 

 Bestimmung der Mitarbeiter des Unterkunftseinrichtungen, die die Evakuierung verwalten 

werden und den Ort, von dem sie verwaltet werden,  

 Bestimmung der Mitarbeiter und Mittel, durch die sie die Evakuierung durchführen 

werden,  

 Bestimmung der Form und Evakuierungswege für die Evakuierung,  

 Bestimmung des Ortes, wo sich die Evakuierten konzentriert werden,  

 Bestimmung den verantwortlichen Mitarbeitern, die die Zahl der Evakuierten überprüfen,  

 Das Mittel für die Sicherung vonder ersten medizinischen Hilfe für die Menschen 

die durch den Schadensfall betroffen sind,  

 Bestimmung der Position für die Konzentration von evakuierten Sachen,  

 Bestimmung der Mitarbeiter die evakuierte Sachen bewachen,  

 grafische Anzeige der Fluchtwege in den Grundrissen jeden Stockwerkes des Gebäudes 

(topographische Bezeichnung der Fluchtwege müssen an den Eingängen zu jedem 

Stockwerk platziert werden).         

2 Ausgewählte Risikofaktoren der Evakuierungen von Unterkunftsein-

richtungen  

Sicherheit und Geschwindigkeit der Evakuierung der Personen aus Objekten betrifft eine 

Reihe von Faktoren, mit denen ist es notwendig sich bei der Zusammenstellung 

desFeuerevakuierungsplan im Detail zu befassen. Zum Wichtigsten kann man beispielsweise 

einordnen: 
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 Anzahl der Personen, 

 die Fähigkeit Personenfreizügigkeit,  

 Verhalten von Personen,  

 Konstruktionslösung und der Zustand der Objekten:  

o Anzahl und Länge der Fluchtwege,  

o Zustand und Durchgängigkeit der Fluchtwege.  

Überblick über die Anzahl der Personen, die sich in dem gefährdeten Gebiet befinden, ist 

einer der entscheidenden Kriterien für eine erfolgreiche Evakuierung. Das Problem ist 

die Veränderung in der Anzahl von Personen, die während des Tages oder der Nacht auftritt. 

Die Situation ist noch mehr kompliziert, weil sich in den Gebäuden Menschen mit 

unterschiedlichen physikalischen Alter und vor allem unterschiedlicher Mobilität befinden:  

 Personen, die sich selbständig bewegen,  

 Personen, die sich nicht selbständig bewegen,  

 Personen, die sich nur beschränkt bewegen. 

Die Geschwindigkeit der Evakuierten wirddurch Alter, Gesundheit, körperliche Tüchtigkeit, 

Konzentration von Menschen in einem bestimmten Gebiet, die Bewegungsrichtung 

(auf der Ebene, die Treppe hinauf oder hinunter) und so weiter beeinflusst.  Die Bewegung 

von Personen kann man aus verschiedenen Perspektiven klassifizieren und das als Bewegung:  

 gleichgerichtete und ungerechte,  

 organisierte und unorganisierte,  

 freie und begrenzte,  

 kurzeitige und langzeitige, und so weiter. 

Zusätzlich zu dieser Bewegung von Menschen können entsprechend die Bedingungen 

aufgeteilt werden, in dendie stattfindet, auf normale und beschleunigte. Normale Bewegung 

wird unter Standardbedingungen verlaufen und zeichnet sich so aus, dass Menschen, 

die untergebracht sind, in der Regel genügen Zeit haben, und dem passen sie das Tempo ihres 

Gangs an. Auf der andere Seite, bei Gefahr unterschiedet sich die Bewegung  grundlegend 

von Bewegung in normaler Situation.  Stellt sich unerwartet, dievon der bedrohlichen 

Lageausgelöst, ist.Beschleunigte Bewegung wird durch erhörte Intensität von induzierte 

Nervenanspannung der Menschen charakterisiert und mit dem Versuch so schnell wie 

möglich fern von der Gefahrenzone zu sein. Erhöhen der Geschwindigkeit der Bewegung 

und Bemühung von einigen Leuten um die Überholung von anderen Menschen vor denen, 

wird die Bewegung der Organisation stören. Damitwird die Stabilisation des Stromes 

gefardet, und in einigen Fällen zum Stau und sogar auch zumTottreten, führen.  

Ein weiterer wichtiger Faktor kann das Verhalten von Personen sein, die sich in Brandfall 

in Unterkunftseinrichtungen befindet. Bei nicht vertrauten Personen, respektive labile 

Personen kann Panik auftreten. Obwohl in den meisten Fällen von Bränden 

in Unterkunftseinrichtungen für Menschen kein unmittelbar Gefahr droht. Bereits in solchen 

Situationen kann der Mensch die Angst bekommen, er fühlt sich bedroht, befiel der Panik 

und verliert seine Fähigkeit die Situation richtig einzuschätzen.Panik kann eine Anzahl 

von Faktoren verursachen: 

 Unkenntnis der Grundsatze von Aktivitäten in Brandfall, 

 der Charakter von Unterkunftseinrichtungen, 
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 hohe Dichte von Menschen an der Fliehorten, 

 falsche oder ungenügende Beleuchtung,  

 Stromausfälle,  

 steigende Temperatur und Begasung,  

 Verengung der Fluchtweg und so weiter.  

Eine wichtige Rolle bei der Evakuierung der Menschen spielt auch der Besetzer von 

den Objekten, der mit seiner Präventivmaßnahmen die Sicherheit und Geschwindigkeit 

der Evakuierung von Menschen beeinflussen kann.  

Im Notfall können untergebrachte Personen, Mitarbeiter oder Mitglieder dem 

Feuerwehrrettungskorps an die Evakuierung aus der Unterkunftseinrichtung verschiedene 

Fluchtwege, Ausgänge und Ersatznotfallanlage ausnutzen.Es wird nicht die Evakuierung mit 

Aufzügen wegen den möglichenAusfällen in der Stromversorgung und das anschließenden 

Abstellung der Funktion des Aufzuges, erwartet. Der Fluchtweg ist permanent offene 

Kommunikation oder Bereich in der Unterkunftseinrichtung, der ermöglicht sichere 

Evakuierung aus diesem Objekt in Freien oder im Bereich, der  nicht von Gefahr bedroht ist. 

Je nach dem Grad des Schutzes, der er Fluchtleiten bringt, kann ein Fluchtweg sein: 

 ungeschützt, 

 teilweise geschützt, 

 geschützt. 

Die Anzahl, Länge, Breite und Abstand der Fluchtwege müssen so konstruiert, gemacht 

und betrieben werden, dass die geschätzte Zeit der Evakuierung von Personen so kurz wie 

möglich ist. Die geschätzte Zeit der Evakuierung von Personen ist die notwendige Zeit für alle 

Personen aus bedrohte Unterkunftseinrichtungen und bestimmt sich besonders für jeden 

Fluchtweg und für alle Bereichen, wo sich die Bedingungen der Evakuierung den Menschen 

ändern (Kapazität des Fluchtweges, Zahlwechsel der Fluchtwege und so weiter). 

Die geschätzte Zeit der Evakuierung von Personen enthält: 

 die Länge des Fluchtwegs,  

 Geschwindigkeit der Bewegung,  

 die Anzahl der Evakuierende,  

 Koeffizient der Bedingungen der Evakuierung von Personen, 

 eine Einheit Kapazität der Fluchtspur,  

 der anrechenbaren Anzahl von Fluchtspuren.  

Zulässige Länge des Fluchtweges wird bestimmt durch: 

 zulässige Evakuierungszeit,  

 Geschwindigkeit der Bewegung von Personen,  

 Zahl der Evakuierten,  

 Koeffizienten der Evakuierung von Personen,  

 Eine Einheit Kapazität der Fluchtspur,  

 der anrechenbaren Anzahl von Fluchtspuren. 

Neben diesen erwähnten Notfallanlagen hat die Wirkung auf die Rettung und Evakuierung 

von Menschen im Objekt insbesondere im Hinblick auf den Feuerschutz erforderlich 

Festigkeit von baulichen Anlagen (Disposition, Konstruktion und Materiallösung), 
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angemessene Warnung, Alarm und Orientierungsanlagen, Verbindungsanlagen, 

Feuerlöschanlagen und so weiter. 

Für einschnelles Verlassen des Objektesim Fall einer Not spielt eine wichtige Rolle 

die Beleuchtung und eine klare Bezeichnung der Fluchtwegen, Notausgänge 

(mit der Anschrift FLUCHTWEG, oder Kombination FLUCHTWEG (EXIT) 

und Fluchtrichtung der Personen). Notbeleuchtung wird um eine ausreichende Beleuchtung 

der Fluchtwege verwenden und sicheren Ausgang des Einzelnen vom Objekt im Falle eines 

Stromausfalls und damit auch die herkömmliche Lichtquellen. Die Kennzeichnung wird 

insbesondere dort platzieren, wo zu überqueren von Straßen kommt und für jede Änderung 

der Erhebung. Außerdem freie Übergangskommunikationsflächen (Flure, Treppen und so 

weiter), welche sind in Teil der Fluchtwege, müssen dauerhaft durchganglich werden. 

Informative Anzeichen von Flucht und Evakuierung von Personen undBarrieren Zeichenauf 

Fluchtwegen müssen auch bei der Unterbrechung der Stromversorgung sichtbar 

und mindesten erkennbar für die Zeit um sichere Verlassung von Objekt sein. 

 

Nachwort 

Sicherheit und Geschwindigkeit der Evakuierung von Personen, die in Unterkunftseinrichtung 

sind, hängt von einer Reihe von Faktoren ab und ist von eine Reihe von Komplikation 

beeinflusst. Zur wichtigsten Faktoren kann man die Verarbeitung und Veröffentlichung 

der Feuerevakuierungsplan einordnen. Mit diesem Plan sollten  alle 

Unterkunftseinrichtungsbesucher bekannt gemacht werden. Dies kann eine 

der Voraussetzungen für die Minimierung der Anfang ihren Panik und Kurzschlussverhalten 

sein.Bei Personal wird es Selbstverständlichkeit. Beim Verarbeitungsplan ist erforderlich von 

der Seite des Unterkunftseinrichtungsbesitzer entsprechende Aufmerksamkeit widmen.    

Der Grund sind Spezifikation, mit der sich jede Unterkunft kennzeichnet, ob im Hinblick auf 

die Vorherbestimmung Objektes, seiner Konstruktionlösungen, Anzahl der Untergebrachten 

und Mitarbeitern, deren mögliche Verhalten beim Brand und so weiter.     
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APLIKACE PROJEKTU ČISTŠÍ PRODUKCE A NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ 

TECHNIKY V POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBĚ 
 

APPLYING PROJECTS CLEANER PRODUCTION AND BEST 

AVAILABLE TECHNIQUES OF FOOD PRODUCTION 
 

MAGDALÉNA NÁPLAVOVÁ1, JAN HRABĚ2,  IGNÁC HOZA3, PAVEL 

BUDÍNSKÝ4, FRANTIŠEK BOŽEK5 

 

Abstrakt 

V závodě na výrobu pečiva byl realizován projekt čistší produkce. Podstata projektu spočívala 

v substituci starší technologie na výrobu kvasů nejlepší dostupnou technikou. Nová 

technologie dovoluje výrobu trvanlivých kvalitních kvasů s možností substituce až 25% 

původní suroviny, mouky, pečivem z předešlého dne, které se nepodaří uplatnit na trhu 

a jehož část původně končila jako odpad ve spalovně. Vedle environmentálních přínosů 

v podobě snížení množství produkovaného odpadu,oplachové a pitné vody, prašnosti prostředí 

a spotřebované energie bylo dosaženo také významných hospodářských efektů. 

Klíčová slova 

čistá současná hodnota, čistší produkce, efektivita, investice, kvas, nejlepší dostupná technika, 

odpad, pekárna, přínos ekonomický, přínos environmentální, návratnost investice,úspory, 

vnitřní výnosové procento. 

Abstract 

A Cleaner Production project has been implemented in the bread and pastry manufacturing 

plant. The project consisted in replacing an older pre-ferment technology by the best 

technology available. The new technology allows for the production of top-quality long-life 

pre-ferment, permitting to substitute up to 25% of the original material, flour, for unsold one-

day-old bakery products, a part of which originally ended up as waste in the incinerator. In 

addition to environmental benefits of reductions in waste produced, rinse water and drinking 

water, dust formation and energy consumed, significant economic effect have also been 

achieved. 

Keywords 

Net Present Value, Cleaner Production, efficiency, investment, pre-ferment, best available 

technique, waste, bakery, economic benefit, environmental benefit, Return On Investment, 

savings, Internal Rate of Return. 
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Úvod 

Čistší produkce je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, jejíž oficiální definice 

je zahrnuta v programu pro životní prostředí OSN[1]. Jde o preventivní strategii podporující 

efektivnější využívání vstupních zdrojů a ekonomicky výhodný způsob snižování negativních 

dopadů výroby či poskytovaných služeb na životní prostředí [2]. Na odpad čistší produkce 

nahlíží jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit vefinální produkt[3]. 

Významným druhem odpadu, jehož minimalizaci a recyklaci je v poslední době věnována 

mimořádná pozornost, je biodegradabilní odpad[4-6]. Typickým odvětvím produkujícím 

biodegradabilní odpad je výroba pečiva, jelikož zpracovává suroviny podléhající rychlé zkáze 

a rovněž výrobky jsou po ztrátě čerstvosti neprodejné [7, 8]. Existuje řada možností, kterak 

s vyprodukovaným pevným odpadem vznikajícím při výrobě pečiva nakládat[9, 10]. Jedním z 

efektivních způsobů ve smyslu čistší produkce je zpětné využití odpadu ve výrobě, což 

umožňuje především implementace nejlepších dostupných technik (BAT) [11]. 

Předložený článek vychází ze závěrečné zprávy pilotní studie NATO realizované 

ve spolupráci s americkou agenturou pro ochranu životního prostředí[12] a výsledků 

závěrečné zprávy demonstračního projektu čistší produkce realizovaného v podniku České 

republiky [13]. V podniku byla navržena a implementována řada opatření s cílem dosažení 

nejen environmetálních, nýbrž i ekonomických efektů. Jedním z významných opatření 

bylozavedenínejlepší dostupné techniky (BAT) ve výrobě kvasů. Záměrem bylo zvýšit 

hygienu výroby, snížit prašnost prostředí, spotřebu energie, pitné a užitkové vody a zejména 

spotřebu surovin a kvantum produkovaných odpadů za současného zvýšení efektivity 

provozu. 

1 Analýza současného stavu 

Výroba pekárenských výrobků zahrnuje řadu provozních jednotek, jejichž provozem vznikají 

odpadní vody, CO2, těkavé organické látky a pevné odpady, ponejvíce biodegradabilní [10, 

14]. Konvenční "end-of-pipe" technologie užívané pro snižování zátěže životního prostředí 

mají svá omezení, bývají nehospodárné a měly by být považovány pouze jako poslední 

možnost[15]. 

Mnohem efektivnější a hospodárnější výstupy lze dosáhnout aplikací preventivní strategie ve 

formě čistší produkce, která sestává ze dvou hlavních komponent[3]: 

 maximalizace snižování množství odpadů;  

 minimalizace spotřeby surovin,vody a energie. 

Typickým výstupem pekáren je výroba chleba, kterou lze řešit parciálně odlišnými 

technologiemi. Mariotti et al. [16] a Maric et al. [17] se zabývají možnostmi a navrhují 

opatření, jak zlepšit kvalitu produktů pekárenského průmyslu. Ve firmě, v níž byla aplikována 

čistší produkce a instalována výrobní jednotka BAT je výroba chleba technologicky členěna 

na řemeslnou a mechanizovanou výrobu[13]. 

V  procesu výroby vznikají převážně pevné odpady, z nichž největší množství tvoří zárukou 

prošlý chléb, neupotřebené suroviny, např. těsto, a menší kvantum obalového odpadu [10, 

14]. Příčina vzniku biodegradabilního odpadu spočívá ve vlastním výrobku. Pečivo 
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z předešlého dne je neprodejné vlivem omezené trvanlivosti, a s tím spojené změny 

senzorických vlastností [18, 19]. 

Běžným způsobem odstranění odpadního těsta nebo ztvrdlého pečiva byla deponace 

na skládky nebo spalování [9, 14, 20], což bylo také firmou před zahájením projektu 

realizováno [13]. Skladování těsta nebo ztvrdlého chleba však v přítomnosti mikroflóry 

způsobuje jeho biodegradaci za vzniku skleníkových plynů CH4, CO2, resp. CO a H2 a může 

vést ke kontaminaci podzemních vod organickými sloučeninami a těžkými kovy[14]. Naopak 

spalování odpadů z pekárny vede k zatížení atmosféry nejen CO2 a NOx, avšak i jinými 

polutanty a kromě toho je ekonomicky náročné[14]. Obě formy odstranění odpadu jsou 

nevhodné, a měly by být postupně omezovány[9]. 

Jiným způsobem nakládání s tímto druhem odpadu, který obsahuje značné množství energie, 

je jeho recyklace v podobě krmiva pro dobytek, zejména prasata [21], ovce [22] 

a drůbež [23]. Použití odpadu ve velkochovech je ovšem problematické, protože efektivní 

chov hospodářských zvířat aplikuje optimální krmné dávky na bázi připravených krmiv, které 

s přídavkem nespotřebovaného pečiva nepočítají. Proto bylo nutné hledat využití 

nespotřebovaného pečiva u soukromých farmářů či drobných chovatelů. U těchto cílových 

skupin však nebyl odběr stabilně zajištěn[13]. Existuje však řada dalších možností, kterak 

surovinově či energeticky využit nezkonzumovaný potravinářský odpad. 

Původně vznikalo v provozu zkoumané firmy 1.12×105 kg rok-1 nespotřebovaného chleba. 

Z tohoto množství bylo zkrmováno v průměru 7.7×104 kg rok-1 díky tomu, že organizace 

provozuje vlastní prodejnu, v níž nabízí staré pečivo, aniž by bylo deklarováno jako odpad. 

Zbývajících 3.5×104 kg rok-1 nespotřebovaného pečiva bylo spalováno ve spalovně 

komunálního odpadu. Tím firma naplnila požadavek zákona [24], který umožňuje energetické 

využití odpadu, není-li možno realizovat jeho materiálové využití. Nicméně vedení pekárny 

vnímalo tento způsob nakládání se starým chlebem jako plýtvání. Rovněž z ekonomického 

aspektu není spalování nespotřebovaného pečiva racionální vzhledem k vysokým nákladům 

na spalování, které ve sledovaném období kolísaly v rozmezí 35‒45 USD za tunu. 

2 Použité metody 

Pro stanovení materiálových a energetických toků potřebných ke kvantifikaci 

environmentálních a ekonomických efektů před a po zavedení jednotky BAT sloužila detailní 

input-output analýza[25]. 

Ke kvantifikaci ekonomických efektů implementace BAT do procesu výroby chleba byly 

využity metody „Cost-Benefit Analysis“ [26] a statické a dynamické metody finanční 

analýzy [27, 28]. V první fázi byla realizována identifikace celkových provozních nákladů 

souvisejících se zavedením BAT, a to jak variabilních, tak fixních. Dále byly analyzovány 

environmentální (poplatky za znečišťování životního prostředí) a ostatní finanční náklady 

(úroky). Následně byly stanoveny výnosy respektující objem produkce před zavedením BAT 

a výnosy zohledňující provozní, environmentální a ostatní náklady po implementaci nové 

technologie. 

Z metod finanční analýzy byla pro hodnocení investice užita statická metoda výpočtu doby 

návratnosti. Z dynamických indikátorů hodnocení efektivnosti investice byly aplikovány 

metody výpočtu čisté současné hodnoty, indexu rentability, vnitřního výnosového procenta 

a diskontované doby návratnosti zavedené technologie[27, 28]. 
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3 Výsledky a diskuze 

Mimo typických opatření čistší produkce je jedním z efektivních řešení problematiky 

nespotřebovaného pečiva interní recyklace[3, 9]. Možnost uplatnění interní recyklace spolu 

s vyhodnocením environmentálních a kvantifikací ekonomických přínosů byla verifikována 

v provozu pekárny středního podniku s počtem 197 zaměstnanců a ročním obratem 

cca 5.4×106 USD. 

První krátký průzkum před zavedením čistší produkce ukázal, že obecné povědomí 

zaměstnanců o možnostech implementace čistší produkce ve výrobě byla relativně nízká. 

Zaměstnanci měli pocit, že změny se budou týkat s největší pravděpodobností oblasti 

obecného vedení a organizace v podniku včetně drobného zlepšování procesů. Nicméně 

pracovníci byli ochotni se dobrovolně se svou činností podílet na změnách, které by mohly 

vést k redukci environmentálních a zdravotních rizik, snížení provozních nákladů 

zkvalitněním odpadového hospodářství a energetického managementu a environmentálních 

dopadů výroby. Navíc, jak management firmy, tak pracovníci uvěřili, že implementací čistší 

produkce ve výrobě, povede k vyšší rentabilitě podnikání, stejně jako zlepšení image a 

goodwill firmy. 

3.1 Zaměření projektu čistší produkce 

Ve firmě byla implementována řada opatření ve smyslu čistší produkce. Jednalo se 

o rekonstrukci šaten a sociálního zařízení, využití jednotky BAT v přípravě kvasů na výrobu 

chleba a jednotky BAT v provozu pečiva, instalaci etážových pecí pro trvalé zlepšení kvality 

chleba, modernizaci moučného hospodářství a o opatření v oblasti energetického 

managementu. V dalším textu bude pozornost věnována vyhodnocení environmentálních 

a ekonomických přínosů spojených výhradně s implementací BAT na výrobu kvasů 

potřebných pro produkci chleba.   

Instalace BAT na výrobu trvanlivých kvasů v podobě technologie společnosti 

IsernhägerGmbH& Co. zabezpečuje kvalitní kvasný proces s parametry srovnatelnými 

s ideálním klasickým kvasem. Na rozdíl od klasické technologie vedení těstového kvasu 

umožňuje cca 25% mouky substituovat nevyexpedovaným pšenično-žitným chlebem, který se 

při chlebové fermentaci projevuje mimořádně příznivě.Vlivem delší fermentační doby 

a vysokého obsahu vody se docílí vysoké jakosti a trvanlivosti chleba včetně jeho většího 

objemu při úspoře aditiv. Paralelně získá výrobek výraznější chuť i aroma a relevantně se 

minimalizuje riziko výskytu nitkovitosti a plesnivění chleba. Navržená technologie sestává 

z následujícího komplexu zařízení: 

 výrobníku kvasu čisté kvasné kultury; 

 výrobníku kvasu vybaveného drcením pečiva, dávkovacím čerpadlem a vážením 

na tenzometrech; 

 zracích nádrží s mícháním kvasu; 

 rozvodů kvasu z výrobníků do zracích nádrží a rozvodů ze zracích nádrží na kontrolu 

výroby těst a do hnětače; 

 dopravy mouky a kvasu do kvasomatů; 

 dávkovače vody do kvasomatů a hnětače; 

 řídícího systému komplexu a jeho kontroly. 
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Zařízení garantuje produkci chleba z pšenično-žitných kvasů s možností výroby všech druhů 

chleba, takže odpadají jiné potravinářské přídavky.  

Výroba konečného kvasu je realizována v zařízení s vlastním drcením ztvrdlého 

chleba.Zásobníky na kvas pro dozrávání a skladování v teplotě pekárny mají vyřešeno 

automatické dávkování surovin při výrobě kvasů a dále dávkování do těsta dle charakteru 

zvolené technologie řízení procesu výroby kvasů a těst na kontrole výroby těst. 

Pro optimální průběh procesu přípravy kvasu je významná trvanlivost kvasu, garantovaná 

výrobcem až na sedm dní. Před zavedením výše prezentované technologie se realizovalo tzv. 

kvasování, tj. postup, při němž byl připravován kvas, s trvanlivostí přibližně 0,5 hodiny.  

Po uplynutí této doby přešlo mléčné kvašení v alkoholové, a pokud se nepodařilo 

proces včas zastavit přídavkem mouky, byla celá vsádka nepoužitelná a operace se musela 

opakovat. 

3.2 Dosažené ekonomické a environmentální efekty 

S využitím detailní input output a následně cost-benefit analýzy byly 

po implementaci Isernhäger technologie ve výrobě kvasů identifikovány následující 

environmentální efekty: 

 snížení produkce odpadů mouky, těsta a nevyexpedovaného chleba o 112.5 tun za rok; 

 pokles produkce oplachových, tudíž i odpadních vod o 774 m3 za rok; 

 redukce spotřeby pitné vody na oplach ve výši 90 m3 za rok; 

 snížení znečistění atmosféry v důsledku úspor energetického vstupu o 14.25 GJ za rok; 

 redukce prašnosti prostředí; 

 parciální eliminace mykotoxinů v průběhu skladování; 

 zvýšení hygieny výroby a dosažení správné výrobní praxe v souladu se systémem 

preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) včetně aplikace hygienických požadavků 

EU do výroby; 

Z ekonomických přínosů, které byly zjištěny pomocí stejných metod jako environmentální 

efekty, lze prezentovat především: 

 redukci nákladů souvisejících se zajištěním výrobního procesu, které jsou monetárně 

vyčísleny v tab. 1. Z nich nejvyšší podíl činil pokles nákladů na nákup vstupních surovin, 

obzvláště mouky, jejíž spotřeba se snížila o 119.1 tun ročně. Výrazně poklesla 

rovněž platba za vstupní energii, vodné a stočné, snížily se náklady na dopravu surovin 

a bylo dosaženo úspory lidské práce. Při kvantifikaci výnosů byly akceptovány 

velkoobchodní ceny vstupních surovin, mzdové náklady a ostatní platby platné v roce 

spuštění BAT do provozu. Objem produkce chleba po zavedení jednotky BAT 

do provozu byl uvažován shodný jako před zavedením opatření, přestože se dal očekávat 

nárůst výroby. 
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Tab. 1 Náklady a úspory související se zajištěním výrobního procesu 

Druhy nákladů 
Původní náklady 

[USDrok-1] 

Náklady po 

zavedení BAT 

[USD rok-1] 

Úspory 

[USD rok-1] 

Náklady na suroviny 738316 725998    12318 

Náklady na vedlejší a pomocné materiály - - - 

Náklady na oplachovou vodu 7 537     6 783   754 

Úspora pitné vody (vodné, stočné)     2 053     1 889   164 

Náklady na energii a paliva   60925 56 933 3 992 

Náklady na dopravu surovin 18 780   14 085 4 695 

Mzdové náklady 174 101 166318 7783 

Náklady na údržbu - - - 

Jiné provozní náklady - - - 

Suma  1 001712 972006 29706 

 

 Snížení nákladů na odstranění odpadního těsta a nevyexpedovaného chleba. 

Úspory v dané oblasti v peněžních jednotkách jsou vyjádřenyv tab. 2 a byly 

kalkulovány za stejných podmínek jako úspory související se zajištěním výrobního 

procesu. 

 Dosažení úspor na poplatcích za znečisťování životního prostředí, konkrétně atmosférické 

kontaminace. Kvantifikace úspor byla provedena analogicky jako monetární vyčíslení 

úspor rezultujících z výrobního procesu a je prezentována v tab. 3. Ostatní poplatky 

nejsou v tab. 3 vyčísleny, protože zavedení technologie na výrobu kvasů je významněji 

neovlivnilo.  

 Zvýšení kvality výroby a finálního produktu ve shodě s fakty uvedenými v odstavci 4.1 za 

současného zvýšení hygieny výroby, tudíž i hygienických parametrů produktu. 

Zmíněné přínosy nebyly monetárně vyjádřeny a nebyly zahrnuty do celkových výnosů 

projektu. 

Tab. 2 Náklady a úspory při odstraňovánítuhého odpadu 

Druhy nákladů 

Původní 

náklady 
[USDrok-1] 

Náklady po 

zavedení BAT 

[USDrok-1] 

Úspory 

[USDrok-1] 

Náklady na shromažďování, sběr, třídění 

a skladování odpadu 
2 595 2 595 - 

Náklady na přepravu odpadů  194 - 194 

Náklady na odstranění odpadů 1 409 - 1 409 

Náklady na provoz end ofpipe technologií - - - 

Jiné náklady - - - 

Suma 4 198 2 595 1 603 
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Tab. 3 Úspory na poplatcích za znečisťování životního prostředí 

Zpoplatněný 

faktor 

Původní 

množství  

[rok-1] 

Množství 

po zavedení 

BAT [rok-1] 

Původní 

poplatky 

[USDrok-1] 

Poplatky po 

zavedení BAT 

[USDrok-1] 

Úspory 

[USDrok-1] 

Komunální odpad - - - - - 

Ostatní odpad - - - - - 

Nebezpečný odpad - - - - - 

Vody - - - - - 

Ovzduší - - - - - 

Půda - - - - - 

Energie6 217.478 GJ 203.228 GJ 3 172 2965 207 

Suma   3 172 2 965 207 

Úspory ve sledovaných oblastech včetně sumárních úspor spojených se zavedením jednotky 

BAT do výroby jsou vyjádřeny v tab. 4 za předpokladu stejného kvanta produkce chleba jako 

před implementací technologie. 

Tab. 4 Sumář úspor po zavedení opatření do provozu 

Druhy úspor Výše úspor 

Celková investice [USD]   75873 

Úspory ve výrobním procesu [USD rok-1] 29 706 

Úspory na odpadech [USD rok-1] 1 603 

Součet úspor ve výrobním procesu a na odstranění odpadů [USD rok-1] 31 309 

Poměr ročních úspor a celkové výše investice 4.1310-1 

Úspory na poplatcích za znečisťování [USD rok-1] 207 

Poměr ročních úspor za znečisťování a celkové výše investice 2.7310-3 

Sumární úspory [USD rok-1]   31 516                        

3.3 Finanční analýza po zavedení nejlepší dostupné techniky na výrobu kvasů 

Celková výše investice k nákupu nové technologie ve výrobě kvasů představovala částku 

IC7.59104 USD. Instalace proběhla v prvním roce realizace projektu a byla dokončena ve 

druhém měsíci roku druhého. Inovovaná linka na výrobu chleba byla spuštěna do výroby ve 

třetím měsíci stejného roku. Dosažené sumární ekonomické a environmentální efekty 

S  3.15104 USD rok-1po zavedení BAT se staly bází pro výpočet cash flowCF(t) [USD] 

vztahujícího se k jednotlivým rokům t ekonomické životnosti zavedené technologie, kde 

t  1; 11tN a N značí symbol pro množinu všech přirozených čísel. 

Kalkulace cash flow CF(t)[USD] pro roky t  1; 7tN sestávala z několika fází a užitý 

postup je evidentní z tab. 5. Při stanovení výše odpisů se předpokládalo, že k opotřebení 

                                                 
6 Poplatek za znečištění činil 14.6 USD.GJ-1 za předpokladu výroby tepelné energie ze standardního černého 

uhlí a součtu poplatků za tuhé emise, SO2, NOx a CO. Pro výpočet poplatku při výrobě elektřiny byla 

předpokládána účinnost výroby elektrické energie z tepelné 33 %, tj., 44.2 USD.GJel-1, po přepočtu 

159.1 USD.MW-1, je-li 1 kJ = 3,6 W. 
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zavedené technologie dojde zhruba na konci šestého roku po jejím zprovoznění. Dále se při 

realizaci finanční analýzy vycházelo z faktu, že v průběhu provozu bude třeba investovat na 

seřízení linky ve třetím roce náklady ICA = 250 USD a v pátém roce ICA = 265 USD a že po 

generální opravě a modernizaci linky na počátku sedmého roku provozu s investicí ve výši 

ICR = 7 220 USD a jejím seřízení v devátém roce provozu s investicí ICA = 290 USD bude 

možno provozovat linku další tři roky. Při výpočtu nákladů na seřízení a generální opravu 

linky byla respektována roční inflace v prvním roce uvedení linky do provozu.Hodnota cash 

flow CF(t)[USD] v dalších letech životnosti BAT, tj. pro t  8; 11 tN, byla stanovena 

analogickým způsobem jako cash flow v dřívějších letech provozu technologie a je uvedena 

v tab. 6. 

Tab. 5 Kalkulace cash flow firmy v jednotlivých letech t po realizaci BAT 

Typ položky 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 

celková investice [USD] 75 873 - - - - - - 

náklady na seřízení BAT[USD]  - - 250 - 265  

jistina podnikatel. úvěru [USD]  75 873 60 653 42 564 23 905 4 658  

výnosy [USD]  26 999 33 306 34 238 35 197 36 182 37 195 

strojní odpisy [USD]  12 671 12 671 12 671 12 671 12 671 12 671 

úrok z podnik. úvěru [USD] 2 390 2 390 1 911 1 341 753 147 - 

hrubý zisk [USD]  11 938 18724 19 976 21 773 23 099 24 524 

daň ze zisku [USD]  3 701 5 804 6 193 6 750 7 161 7 602 

zisk po zdanění [USD]  8 237 12 920 13 783 15 023 15938 16 922 

splácení úvěru[USD]  20 000 20 000 20 000 20 000 4 805 - 

cash flow[USD] -2 390 20 908 25 591 26 454 27 694 28 609 29 593 

Postup výpočtu cash flow respektoval dále následující skutečnosti. Před zahájením instalace 

BAT v prvním roce projektu uzavřela firma smlouvu s bankou o poskytnutí úvěru ve výši 

IC7.59104 USD s podmínkou prioritní splátky úroků z úvěru a teprve následně jistiny 

s paušální platbou 2.0104 USD rok-1 a se zahájením splátek v roce spuštění výroby 

na inovované lince. Poplatky za poskytnutí úvěru vzhledem k jejich zanedbatelné výši byly 

součástí platby úroků, jež byly stanoveny na základě uzavřené smlouvy v hodnotě 

LR = 3.15% ročně ze zbývající nesplacené jistiny. 

Při stanovení předpokládaných výnosů Rt [USD]v jednotlivých letech provozu zařízení BAT 

byla zohledněna průměrná roční inflace AAIve výši 2.80% v roce zahájení výroby. Výnosy 

v jednotlivých rocích t  2; 11  t N byly kalkulovány ve shodě s rovnicí (1): 













100
1

1t

t

AAI
SR                        (1) 

v níž S 3.15104 USD (viz tab. 4) byly vypočteny z ekonomických a environmentálních 

úspor (viz tab. 4) spojených výhradně s implementací jednotky BAT ve výrobě kvasů jako 

součásti komplexu linky na výrobu chleba. 
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Při stanovení daňových odpisů strojního zařízení byla akceptována národní legislativa platná 

v roce spuštění linky do provozu [29]. Instalací kvasomatu byla navýšena pořizovací hodnota 

komplexu linky, tzv. zvýšená vstupní cena, jež reflektovala příslušnou sazbu pro výpočet 

odpisů. Pro účely stanovení cash flow byly rovněž zahrnuty daňové odpisy, respektující 

amortizaci linky. Daňové odpisy byly vypočteny dle vztahu (2) a souvisely výhradně 

s technickým zhodnocením jednotky BAT od zavedení inovované linky do provozu po její 

předpokládané opotřebení. Výše ročních strojních daňových odpisů 

TD [USD] = 16.7% hodnoty investice IC. 

ICTD  167.0                            (2) 

Úrok z podnikatelského úvěru IBL(t) byl kalkulován z jistiny úvěru PBL(t) v jednotlivých 

rocích t  1; 6  t N při úrokové sazbě LR = 3.15% dle rovnice (3): 

TRPBLIBL tt )(                           (3) 

Při zdanění zisku byla zvolena daňová sazba TR = 31% pro právnické osoby ve shodě 

s národní legislativou platnou v roce zavedení BAT do provozu [29]. Čistý zisk PAT [USD] 

byl vypočten s využitím vztahu (4) na základě znalosti hrubého zisku GP [USD] a daňové 

sazby TR [%]. 

GP
TR

PAT 
100

                           (4) 

Návratnost investice představuje pro zakoupené zařízení BAT na výrobu kvasů PP  3.03 

roků.Tato hodnota byla kalkulována statickou metodou dle vzorce (5), v němž IC[USD] 

reprezentuje výši investice a CF(t)[USD] značí cash flow výnosů v jednotlivých rocích t, PP 

dobu návratnosti a m  N rok, kdy ještě suma cash flow nepřekročí kapitálový výdaj. 





PP

t

tCFIC
1

)(                               (5) 

Jelikož analytické řešení rovnice (5), je složité, bylo v tomto konkrétním případě využito 

vzorce (6),protože v roce t = 2 zahájení provozu byla linka s jednotkou BAT provozována 

pouze 10 měsíců. 
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Pro výpočet čisté současné hodnoty investiceNPVI(t) [USD] v roce t bylo potřebné nejprve 

stanovit vnitřní diskontní sazbu IDR [%]. Bází pro určení vnitřní diskontní sazby se stala 

průměrná diskontní sazba ADR = 1.375%České národní banky, průměrná roční inflace AAI= 

2.8% a konečně riziková přirážka RS = 2.0%.Riziková přirážka zohledňovala riziko podnikání 

v potravinářském průmyslu v rámci dané investice v roce zahájení výroby na inovované lince. 

Konstrukce výpočtu vnitřního diskontu spočívala v sumarizaci jednotlivých parametrů dle 

rovnice (7), takže hodnota vnitřní diskontní sazby užitá v další fázi finanční analýzy činila 
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IDR =6.175%. Čistá Současná hodnota investice představuje v roce t = n = 11, v němž bude 

ukončena životnost instalované BAT, částku NPVI(n = 11)  9.95104 USD.Tato částka byla 

vypočtena ze vztahu (8), v němž t  1; 11  t  N. Symbol t reprezentuje čas aoznačení IC, 

resp. CF(t)mají totožný význam vevzorci (5). 

RSAAIADRIDR                (7) 

IC
IDR

CF
NPVI

t

t
n

t

t 
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100
1

(8) 

Koeficient rentability investice IR 1.31byl vypočten podle vztahu (9), v němž symboly mají 

shodný význam jako v rovnici (8). 
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Časové rozložení diskontovaného cash flowDCF(t)a výše čisté současné hodnoty investice 

NPVI(t)v jednotlivých rocích t instalace a provozu jednotky BAT je spolu s dalšími 

potřebnými údaji zaznamenáno v tab. 6. 

Tab. 6 Časové rozložení diskontovaného cash flow a čisté současné hodnoty v jednotlivých rocích instalace 

a provozu BAT při vnitřní diskontní sazbě IDR = 6.175% 

Rok 
IC  

[USD] 

ICA 

[USD] 

ICR 

[USD] 

CF(t) 

[USD] 
(1 + IDR)t-1 DCF(t)         

[USD] 

NPVI(t) 

[USD] 

1 75 873 - - - 1.00000 - 78 263 - 78 263 

2 - - - 20 908 1.06175 19 692 - 58 571 

3 - - - 25 591 1.12731 22 701 - 35 870 

4 - 250 - 26 454 1.19692 22 102 - 13 768 

5 - - - 27 694 1.27083 21 792 8 024 

6 - 265 - 28 609 1.34931 21 203 29 227 

7 - - - 29 593 1.43263 20 656 49 883 

8 - - 7 220 21 402 1.52109 14 070 63 953 

9 - - - 27 122 1.61502 16 794 80747 

10  290 - 27 682 1.71475 16 143 96 890 

11 - - - 4777 1.82063 2 624 99 514 

Vnitřní výnosové procento IRR[%], které je možné definovat jako úrokovou sazbu, při níž je 

čistá současná hodnota peněžních příjmů rovna současné hodnotě kapitálových výdajů 

investice, bylo kalkulováno dle vztahu (10). Symboly ve vztahu (10) mají tentýž význam jako 

v rovnici (8) a n = 11 představuje dobu instalace a ekonomické životnosti technologické 

jednotky na výrobu kvasů v trvání 10 let. 
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Protože analytické řešení rovnice (10) je obtížné, byla k výpočtu vnitřního výnosového 

procenta užita aproximativní metoda v souladu se vztahem (11), v němž S1[USD] reprezentuje 

čistou současnou hodnotu investice v roce ukončení její životnosti pro úrokovou sazbu i1, pro 

kterou je ještě S1>0 a S2[USD] analogickou hodnotu pro úrokovou sazbu i2, pro niž je již S2< 

0, přičemž zároveň platí, že i2>i1 a součty S1 a S2 jsou dostatečně blízké nule. Vnitřní 

výnosové procento pro strojní zařízení BAT dle rovnice (11) má v roce ukončení jeho 

předpokládané životnosti hodnotu IRR  29.18%. 
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Výpočet diskontované doby návratnosti PPd 3.47 roku lze realizovat pomocí transcendentní 

rovnice (12), kterou lze řešit výhradně iteračně (numericky), analogicky jako tomu bylo při 

řešení rovnice (5), anebo rovnice (10). Výpočet PPd byl tudíž prakticky proveden s využitím 

vztahu (13), v němž m  N reprezentuje rok, kdy je ještě čistá současná hodnota investice 

NPVI(t) ≤ 0 (viz tab. 6). 
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Závěr 

Na příkladu firmy na výrobu pečiva byly prokázány hospodářské a environmentální efekty, 

plynoucí z aplikace metody čistší produkce a zavádění BAT. Ve zkoumané společnosti byla 

substituována starší technologie na výrobu kvasu určená k produkci chleba nejlepší dostupnou 

technikou, která umožnila výrobu kvalitního kvasu s dostatečnou trvanlivostí a možností 

využití nevyexpedovaného chleba, jenž nebyl uplatněn na trhu, v důsledku špatného odhadu 

poptávky. Implementace technologie si vyžádala investiční náklady ve výši 

IC  7.59104 USD a rezultovala v dosažení pozitivních hospodářských i environmentálních 

efektů, nejen pro samotnou firmu, nýbrž i společnost. 

Na základě aplikace finanční analýzy byla odhadnuta návratnost investice zařízení BAT na 

cca 3 roky provozu linky. Při aplikaci diskontovaného cash flow činila doba návratnosti 

zhruba 3.5 roku. Čistá současná hodnota zařízení BAT za předpokladu jeho životnosti deset 

let je přibližně 9.95104 USD a koeficient rentability 1.31. Vnitřní výnosové procento 
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jednotky BAT reprezentuje za těchto podmínek hodnotu téměř 29.2%.Lze tedy konstatovat, 

že implementace jednotky BAT na výrobu kvasů do procesu produkce chleba je zisková. 

S těmito úvahami koreluje verifikovaný čistý zisk firmy z prodeje chleba ve druhém roce po 

realizaci opatření, vztažený výhradně k zabudované jednotce BAT. Čistý zisk ve druhém roce 

provozu implementované BAT představoval částku zhruba 14.6103 USD oproti teoreticky 

kalkulovanému zisku po zdanění v hodnotě 1.3104 USD. 

Realizací opatření BAT se dosáhly také významné environmentální přínosy. Spočívaly 

především v redukci pevného odpadu jeho využitím ve vlastní výrobě (cca 1.1105 tun rok-1), 

ve snížení spotřeby vstupních surovin, zejména mouky (cca 1.2105 tun rok-1), poklesu 

množství spotřeby oplachové (774 m3 rok-1) a pitné (90 m3 rok-1) vody, snížení prašnosti 

prostředí, zvýšení hygieny a kvality výroby a v neposlední řadě i redukci spotřeby energie 

(14.3 GJ rok-1). 
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MYSTERY SHOPPING V PODNICÍCH CESTOVNÍM RUCHU 

 

MYSTERY SHOPPING COMPANIES IN TOURISM 

 

PETER STOLIČNÝ1, RADKA ŠPERKOVÁ2 

 

Abstrakt 

Cestovní ruch je velmi citlivý na kvalitu peersonálu, kvalitu prostředí, kde se služba 

provozuje. Mistery shopping je jedna z účinných matod, jak hlídat stálou kvalitu. Proto se 

touto metodou zabývá stále více podniků, proto se touto formou snažímer Mistery shopping 

poluparizovat mezi studenty a v odborné veřejnosti. 

Klíčová slova 

Mystery shopping, turistický ruch, zpětná vazba, kontrola kvaluity, kontrola prostředí 

 

Abstract 

Tourism is very sensitive to the quality of peersonálu, the quality of the environment where 

the service runs. Mystery shopping is one of the most effective method forms, as police 

constant quality. Therefore, this method deals with more and more businesses, so this form of 

snažímer Mistery shopping poluparizovat between students and professionals. 

Key words 

Mystery shopping, tourism, feedback, kvaluity control, environmental kontrol 
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Úvod 

Mystery Shopping se stává v oblasti služeb módním termínem. Ovšem ne vždy a ne všude je 

dostatečně jasné, jaká to může být „služba“ a jaké má úskalí. Často se Mystery shopping 

zaměňuje zaq kontroling, někdy se podnikatelé snaží pod tento termín vložit veškeré aktivity 

kontroly fungování vlastního podniku. Tato stať má za úkol seznámit zájemce se základními 

atributy, s klady a zápory Mystery Shoppingu. 

1 Stručný pohled na historii kontrol v marketingové praxi 

Struktura marketingu v oblasti služeb je známá a lze říci, že vyzkoušená natolik, že může být 

v globálu neměnná.  Vždy zde bude přípravní, realizační a kontrolní fáze, vždy zde bude 

marketingový informační systém, v něm marketingový zpravodajský systém i výzkumný 

systém. Marketéři budou vždy používat marketingový mix 4P, nebo jeho deriváty, 5P (přidáni 

lidé -People) 6P, 8P. Nebo koncept 3V* . Jde vždy o různá vylepšení pohledů na realizaci 

marketingového mixu.  Zájem o zákazníka přiměl L. Lauterborna** vytvořit paralelu 4P – 4 

C.*** Product→Consumer desire, Price→Cost, Place→Convenience, 

Promotion→Communication. Můžeme si takto hrát s čísly a písmenky dost dlouho. Několik 

amerických i evropských odborníků se snažilo rozšířením 4P přesněji vystihnout veškerá 

poslání marketingového mixu, třeba v oblasti služeb. Ovšem je zvláštní, že poslední části 

procesu – kontrole, věnují nejméně pozornosti. Přičemž právě kontrola produktu (výrobku, 

služby) a účinek, jaký produkt zanechá v zákazníkovi, je klíčový faktor, zpětně ovlivňující 

veškerou marketingovou činnost.  

 Na konci 40. let 20. století pracoval už se čtyřmi složkami marketingu Richard Clewett 

(USA):produkt (Product), cena(Price), místo (Place) a propagaci (Promotion). 

Obecně se považuje kontrola v podniku (Controlling) za primárně manažerskou funkci, 

zabývající se především kontrolou finančních toků (účetnictvím) firmy. Méně se již zabývá 

manažerskou funkcí kontroly produktů a služeb, zpětnou vazbou (Feedback), málo pozornosti 

se věnuje vyhodnocováním marketingových aktivit.  Marně se však firma v oboru služeb bude 

zabývat zpětnou vazbou v systému managementu, pokud jí unikne kontrola úspěšnosti 

marketingu směrem ke koncovému zákazníkovi ve službách.  

2 Zásady Mystery shoppingu 

Jde o efektivní nástroj pro zjištění kvality zboží a služeb poskytovaných zákazníkům 

v maloobchodě, ve službách, ale i v jiných odvětvích. Na základě zjištěných informací lze 

snadno definovat slabá místa a navrhnout konkrétní opatření a zlepšení. 

Mystery shopping se provádí formou utajených návštěv, při kterých agent-specialista (mystery 

shopper) předstírá, že je řádným zákazníkem. Jde o vyškoleného pracovníka, který přesně ví, 

jak se ve zvoleném prostředí chovat. Vyplňuje po návštěvě podniku  testovací formulář. Tyto 

specializované testy lze pravidelně opakovat a na základě jejich průběžného vyhodnocování 

docílit výrazného zvýšení úrovně podniku. Sledované aspekty vychází z požadavků klienta. 

Shopper se při návštěvě provozovny z oblasti služeb  orientuje na: obecný projev personálu, 

jeho vzhled a upravenost, proaktivitu a informovanost personálu, kvalitu nabízeného zboží, 

čistotu provozoven, dodržování předpisů (například pokud je mu to alespoň částečně 

umožněno, v zařízeních veřejného stravování – HACAP) 
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Mystery shopping je tedy kvalitativní metoda výzkumu trhu, která měří kvalitu služeb nebo 

získává informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy. Mystery shopper je 

výzkumník, nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup 

výrobku, použití služby (,kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role.) Získává 

zpětnou vazbu kterou sofistikovaným způsobem zaznamenává. Technika sběru dat eliminuje 

únik informací, na rozdíl od jiných výzkumných technik (např. dotazování, sledování 

statistik).  

Mystery shopping může být použit v každém odvětví. Nejčastěji se posuzují v cestovním 

ruchu prodejny, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení, cestovní kanceláře a turistická 

informační centra, průvodcovské služby, služby dopravy apod. V oblasti hotelových služeb se 

používá i výraz Mystery guest, například při ověřování klasifikace hotelu ("hvězdičky") 

některou z hotelových asociací. 

3  Další formy získávání informací o podniku 

Častou formou, která se i v podnicích cestovního ruchu používá je srovnávací analýza -   

Benchmarking. Ta má v marketingu nezastupitelné místo  

Benchmarking je kontinuální, systematický proces srovnávání vlastní efektivnosti v termínech 

jako je produktivita, kvalita a praktické porovnání s organizacemi, které představují to 

nejlepší ve svém oboru. Benchmarking byl vyvinutý firmou Xerox Corporation.  

3.1 Význam benchmarkingu v marketingu  

Benchmarking slouží jako nástroj ke zvyšování kvality,jedna ze základních technik zjišťující 

a vyhodnocující informace o konkurenci, která je pro podnik nejnebezpečnější, umožňuje 

identifikaci strategických tržních příležitostí, určení vlastní pozice na základě srovnání 

s konkurence posílení pozice podniku a nastínění možnosti odlišení se jiných subjektů, 

zlepšení společnost.  

3.2 Marketingová kontrola 

Při implementaci marketingových strategií nebo marketingových plánů se často vyskytují 

značné problémy i mnohá překvapení. Marketingové oddělení se proto musí zabývat sou-

stavnou kontrolou marketingových činností. Marketingovou kontrolou rozumíme proces 

vyhodnocování dosažených výsledků při realizaci marketingových strategií a plánů. Kontrola 

umožňuje případné úpravy marketingové strategie, které zajistí skutečné dosažení plá-

novaných cílů. Často se stává, že je tato kontrola zužována na kontrolu ekonomické ziskovosti 

(profitability controls)[1] což může směrovat k nedostatečnému uspokojování potřeb 

zákazníka. Proto musí být marketingová kontrola komplexní, orientující se na všechny 

segmenty marketingových aktivit.  

3.3 Audit 

Nástrojem marketingové kontroly je marketigový audit, tj. systematické, nezávislé, jasné 

a pravidelné hodnocení firemního prostředí, firemních cílů, strategií a aktivit. Cílem je určit 

jak problémové oblasti, tak příležitosti a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení 

marketingové výkonnosti firmy. 
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Marketingový audit se provádí u všech marketingových činností nebo aktivit a není zaměřen 

pouze na některé problémy. Analyzuje marketingové prostředí, marketingovou strategii, 

organizační strukturu marketingového oddělení, marketingové systémy, marketingový mix, 

efektivnost marketingových činností i zisk, který tyto činnosti přinášejí. Provádějí jej 

objektivní, zkušení specialisté, kteří nejsou zaměstnanci firmy a pracují nezávisle. Nález 

marketingového auditu může přinést vedení firmy řadu překvapení. Vedení firmy se pak 

rozhoduje, jaká opatření a v jakém časovém horizontu přijme. Marketingový audit (jako 

každá jiná forma auditu) nemá být nikdy vypracován zaměstnanci firmy. To se potom jedná 

o běžnou kontrolu na různých stupních, ne o audit. Audit může provádět jenom kvalifikovaná 

osoba s příslušným certifikátem. 

3.4 Marketingový informační systém (MIS)¨ 

Hlavní odpovědnost za identifikaci důležitých tržních změn patří marketérům společnosti. 

Jsou stopaři trendů a hledači příležitostí Mají k tomu oproti ostatním manažerům firmy 

vypracované metody k shromažďování informací, tráví více času se zákazníky a konkurencí 

MIS (poskytují vedení četné detaily o přáních, preferencích a chování kupujících) MIS-

zahrnuje lidi, zařízení a postupy shromažďování, třídění, analyzování, vyhodnocování 

a distribuci potřebných a přesných informací pro pracovníky, kteří činí marketingová 

.rozhodnutí . V oblasti cestovního ruchu, jde li o hotely, stravovací zařízení, nebo lázně, 

cestovní kanceláře, má MIS vždy své místo, Ovšem jeden faktor zde chybí – přímý kontakt se 

zákazníkem a zkušenost zákazníka. Právě proto by se měla role MIS doplnit ještě o Mystery 

Shopping. 

4 Kontrola za pomocí shopperů  

4.1 Oblasti zkoumání a vyhodnocování 

Každá oblast podnikání má odlišná specifika, ovšem ve službách a v cestovním ruchu zvláště, 

panují dosti příbuzná pravidla, která sjednocuje to, že v cestovním ruchu je klíčovou postavou 

podnikání přímý, fyzický kontakt se zákazníkem. Proto zde má Mystery shopping dosti 

zásadní postavení v podnikatelské činnosti. Zkoumá se zde především: 

 počet zaměstnanců v podniku, kteří přicházejí do styku s klientem 

 jak dlouho trvá, než si fiktivního zákazníka někdo všimne 

 zda jsou pozdrav a komunikace přátelské a nevybočují z etických zásad podniku 

 otázky kladené personálem, jejich rady pro nalezení vhodného produktu 

 druhy předvedených výrobků a služeb 

 prodejní argumenty používané personálem 

 zda a jak se personál pokouší uspokojit zákazníka 

 zda personál pozval zákazníka k opětovné návštěvě podniku 

 čistota podniku a příslušenství 

 rychlost služby 

 dodržování norem společnosti vztahující se ke službě,  

 vzhledu podniku a prezentace 

 správnost účtované služby a forma placení 

 přístup k podniku (parkování atp.) 

 hodnocení interiéru, design podniku a stolničení 
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4.2 Práce shoppera 

Shopper by neměl prozrazovat ani po ukončení komunikace s personálem své postavení. Je 

nutné počítat s tím, že se bude návštěva v určitém intervalu opakovat a možná vícekrát, aby 

bylo souhrnné hodnocení dostatečně verifikováno. 

Shopper by neměl prozrazovat ani po ukončení komunikace s personálem své postavení. Je 

nutné počítat s tím, že se bude návštěva v určitém intervalu opakovat a možná vícekrát, aby 

bylo souhrnné hodnocení dostatečně verifikováno 

.Je nutné seznámit se se sociálním zázemím podniku, získat co nejvíce personálních 

informací, seznámí se s vnějším prostředím podniku.  Pohled samosprávních orgánů na firmu 

v místě jejího působení, informace od sousedů, sledování firemní komunikace (reklama 

a Public Relations firmy), je-li to nutné a možné, zjišťují se majetkové poměry zaměstnanců 

firmy.  Jak je již z výčtu zjišťovaných informací zřejmé, jde o důvěrná data, která mohou být 

dostupná výlučně zadavatelovi mystery shoppingu. I zde však je nutná opatrnost a je nutné 

ctít platné zákony ČR, zvláště Zákon o ochraně osobních údajů. 

4.3 Zadavatel Mystery shoppingu  

Nejjednodušší forma je taková, jakou nám ukazuje již zmíněný Luis de Funès ve filmu Grand 

restaurant pana Septima.  Majitel firmy nebo „poučená osoba“ dělá shoppera a následně 

o svých poznatcích informuje vedení firmy. Tato metoda je vhodná pro malé provozovny.  

Jde o neuvěřitelně efektivní formu. A také nejde o nic nového. Tento nejjednodušší způsob 

kontroly chodu firmy uplatňovali hoteliéři a restauratéři již v 19. Století. Jenom namátkou lze 

vybrat z materiálů, které byly v podnicích nalezeny: výčep U Schnellů - v centru Prahy -1988, 

hotel Carlton v Bratislavě 1929, Grand hotel České Budějovice 1937, Grand hotel  Moskva 

(původně i později Pup) v Karlových Varech -1958. Tam všude najdeme záznamy 

o „provokačních hostech“ nebo  „Geheimnis Gast“, nebo: „Reihe von Bohrungen“ nebo 

„ärgerlich Kunden“ * Nejde o nic jiného, že o ranní formu Mystery shoppingu. 

Podniky s větším počtem zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníky, podniky 

s větším množstvím provozoven, obyčejně zadávají úkoly Mystery  Shoppingu 

specializovaným firmám. Některé mají stovky, jiné až tisíce „shopperů“, kteří jsou školeni 

a přeškolování v metodách asertivního chování, v hereckých průpravách a cvičeních 

a samozřejmě, jsou vzdělávání i v metodice udržitelného rozvoje, vyznají se v záklonech 

a nařízeních souvisejících s jejich činností (např. HACAP). 

4.4 Tvorba zápisu shoppera 

Také tvorba zápisů, poznámek, přehledných tabulek je v každé odborné firmě jiná, ale v celku 

se setkáváme s vysoce odborným a snad i nestranným hodnocením, protože jenom takové má 

pro zadávací podnik hodnotu. Informace jsou samozřejmě důvěrné a každá firma zabývající 

se Mystery shoppingem důsledně hlídá své goodwille, které je právě závislé na 

důvěryhodnosti.  
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5 Mystery shopping v praxi na VŠOH Brno 

Součástí procesu výuky Managementu cestovního ruchu na VŠOH  bylo i zadání seminárních 

prací na téma Mystery shoppingu.  Nejdřív byly vytvořeny dotazníky, orientované na 

restaurační provozovny. Následně studenti podle svého uvážení i opakovaně navštěvovali 

konkrétní restaurace v Jihomoravském kraji, hodnotili je jako shoppeři a podali  na závěr 

výslední správu o svých poznatcích, jako semestrální seminární práci., o které potom spolu 

diskutovali. Hodnota byla u všech otázek kvantifikována Kuninovou metodou. Smajlíky totiž 

mnohem věrněji kopírují emocionální stránku hodnocení než číselná nebo bodová, 

(hvězdičková)  kvantifikace. Dotazník ve formátu WORD byly součástí  tohoto zadání.  

6 Nebezpečí a úskalí vyhodnocování 

Na první pohled se zdá, že jde o metodu, která žádná nebezpečí nemá, že je výhodná pro 

firmu, která si aktivitami Mystery Shoppingu ozřejmuje svou kvalitu a pozici na trhu. Několik 

nebezpečí však tato metoda přece jenom ve své podstatě skrývá. 

 Konkurence – musíme počítat s tím, že ne jenom zadávací firma pracuje s metodou 

Mystery shopping, ale i konkurence. Ta testuje nejenom sebe, ale také konkurenční firmu. 

Aby se z chyb konkurence poučila a aby z eliminace chyb konkurence udělala svou 

konkurenční výhodu. 

 Nahodilost hodnocení  - každý, i ten nejlépe vyškolený shopper, se může zmýlit. Může se 

stát, že náhodou číšník v restauraci nepřijde ke stolu v běžně požadovaném čase. 

Důvodem je třeba nečekaná událost v kuchyni. Aby byl průzkum dostatečně validní, musí 

být provozovna navštěvována opakovaně. 

 Subjektivizace hodnocení – musíme počítat s přítomností emočního lidského činitele. 

Momentální nálada a časový tlak na  shoppera, osobní averze třeba k hudbě 

reprodukované v provozovně, subjektivní pocit nevhodného osvětlení provozovny, atp. 

Rozdílnost estetického vnímání.  Každý člověk má jiný vkus, jinak nastavenou estetickou 

vnímavost a ta může mít ve službách různé vlivy. Estetika podávaného jídla, design 

provozovny, barevnost, uspořádání vstupu do hotelu, restaurace, obrazová výzdoba. 

 Rozdílnost etických vněmů shoppera.  I když se tvůrci hodnotících algoritmů snaží 

o univerzální a nestranné položky ve vyplňovaných dotaznících, subjektivnímu pocitu se 

nelze vyhnout. Někdo upřednostňuje intimní prostředí, někdo „open space“.  Někdo je rád 

obsluhován mladými dívkami a toleruje jim jistou nešikovnost obsluhy,(…a neměl by), 

jiný je raději obsluhován diskrétní starší obsluhou, u které toleruje ošuntělé kalhoty ,(…a 

neměl by). Dle těchto různých a neobjektivních postojů potom hodnotí provozovnu.  

Etické vjemy totiž nelze objektivizovat, jsou dílem subjektivního postoje. 

7 Mystery shopping jako komunikační nástroj 

Vzletná sentence G. Burtona „Vše komunikuje“je v oboru služeb mnohem pravdivější, než 

v jakékoliv jiné oblasti.  Kvalita služby je prioritně závislá na kvalitě personálu, který službu 

poskytuje. A personál se zákazníkem komunikuje, komunikace je prostředkem naplnění 

služby.  Koupí-li si zákazník cukr v samoobsluze, komunikuje maximálně s pokladní, někdy 

ani to ne. Sedne-li si zákazník do restaurace, vše začíná a končí komunikací s personálem .  

Komunikace mezi zákazníkem a obsluhujícím v restauraci  jsou tedy klíčová. Probíhají tak, že 

zákazník je ten co rozhoduje, co si objednává,  a obsluhující je ten, kdo splní příkazy.  Ovšem 

Mystery shopping si v tomto případě všímá i jiný, obrácený komunikační kanál a hodnotí jej.  
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Persvazivní komunikace prozradí mnohé o provozovně. Pokud dokáže obsluha „prodat“ své 

speciality, přesvědčit zákazníka, co si má objednat, je to výrazná přidaná hodnota podniku. 

Metody Mystery shoppingu jsou vlastně jediné, které dokážou tuto výhodu (nebo slabinu) 

firmy odhalit.  

7.1 Mystery shopping a Benchmarking   

Kromě znalostí které získáme o konkrétní provozovně, je vždy užitečné získat obdobné 

(srovnatelné) informace o konkurenci. Přičemž jde o podniky, které jsou v rel. blízké 

vzdálenosti od provozovny,  kterou sledujeme.  Máme-li dostatek informací o o podnicích 

v okruhu 1 – 3 km, je účelné se pustit do Benchmarkingu Mystery shopping tím, že má přesně 

stanovený dotazník pro zkoumaný objekt, může ideálně použít stejné dotazníkové šetření 

u konkurence a tím vznikne při srovnávání podniků přesný obraz, jak na to v konkurenčním 

prostředí sledovaný podnik je. I když skutečně profesionální proces Mystery shoppingu je 

finančně nákladný, zkušenosti ukazují, že se vložené náklady rychle vrátí právě díky poznání 

kladů a nedostatků vlastní firmy.   

 

Závěr 

Metoda Mystery shoppingu je známá již od dávných dob (bez tohoto názvu) a známá pod 

svým názvem od roku 1940. Využití těchto průzkumů však bylo zaměřeno především na 

kontrolu poctivosti zaměstnanců a snížení počtu krádeží, zejména ve finančních službách. 

Druhou oblastí, kde mystery shopping rychle zdomácněl byly pohostinské služby. 

V posledních desetiletích pak podniky využívají tajný nákup pro ocenění služeb personálu a 

realizace prodeje, kontrolu politiky cen a kvality výrobků, sledování konkurence a zajišťování 

koordinace poskytovaných služeb s nařízeními vládních orgánů. V dnešní době spojuje 

mnoho podniků tajný nákup se vzdělávacími a motivačními programy pro personál a 

měřeními spokojenosti klienta. 

V České republice působí organizace SIMAR.  Je to výběrové neziskové sdružení agentur pro 

výzkum trhu a veřejného mínění. V současné době (2014) sdružuje 14 členů.  Její doporučení 

formulované jako Minimální standardy SIMAR pro realizaci projektů Mystery Shopping jsou 

určena poskytovatelům i uživatelům této pozorovací metody. Řada výzkumných agentur se 

těmito doporučeními řídí úplně nebo částečně a to zejména proto, že objednatel je ten, kdo 

platí a tedy má nezanedbatelný vliv na průběh průzkumu. Minimální snahou i nečlenských 

agentur má být, seznámení objednatele s existencí etického kodexu, který vychází z pravidel 

ESOMAR a MSPA. 

Mystery shopping má určitě před sebou velkou budoucnost. Především v oboru služeb. Je to 

nástroj pro zkvalitnění služeb a na potírání nekalých praktik ve službách. Kdo pravidelně 

používá techniky  Mystery shoppingu ke zkvalitnění práce své firmy, má konkurenční 

výhodu. A to při současné penetraci trhu je významný faktor. 
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HOTELOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITIE 

VO FINANČNOM KONTROLINGU 

 

HOTEL INFORMATION SYSTEMS AND THEIR EXPLOITATION  

IN THE FINANCIAL CONTROLLING 
 

 

ĽUBICA ŠEBOVÁ1 

 

Abstrakt 

Finančný kontroling upozorňuje manažment hotela na problémy, vysiela varovné signály 

a dáva odporúčania, na základe ktorých riadiaci pracovníci rozhodujú. Ide o podporný 

systém manažmentu. Prejavuje sa v troch základných sférach – získavanie finančných zdrojov, 

správna alokácia finančných zdrojov a ich správa. Funkčnosť finančného kontrolingu závisí 

od kvality používaných kontrolingových nástrojov (metód a techník), konzistencii plánovacích 

a kontrolných mechanizmov a v neposlednom rade od kvality informačných systémov hotelov.  

Kľúčové slová  

Fidelio. Finančný kontroling. Horec. Hotel. Informačný systém.  

 

Abstract 

Financial controlling notices the hotel management on the problems, sends warning signals 

and gives recommendations, on the basis of which the managers decide. It is the supportable 

system of management. Financial controlling is reflected in three key areas – the acquisition 

of financial resources, the allocation of the financial resources and their management. 

Financial controlling functionality depends on the quality of the used controlling tools 

(methods and techniques), the consistency of planning and control mechanisms, and last but 

not least on the quality of the information systems of hotels. 

Key words 

Fidelio. Financial controlling. Horec. Hotel. Information system.  
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Úvod 

Informačné systémy sú nevyhnutnou súčasťou každého podniku. Dnes by sme už ťažko 

hľadali hotel, alebo iné ubytovacie zariadenie, ktoré nedisponuje počítačmi. Výpočtová 

technika uľahčuje každodennú prácu, sprostredkúva informácie, spája so svetom. Vytvára 

informačný systém, ktorý je základom každodenného rozhodovania. Softvérové spoločnosti 

prichádzajú so stále modernejšími programami, ktoré sú komplexnejšie, výkonnejšie, 

rýchlejšie, inteligentnejšie, predvídavejšie. Špeciálne programy pre každú oblasť ľudského 

života pomáhajú užívateľovi zbierať údaje, triediť ich, usporadúvať, a na ich základe 

plánovať, rozhodovať a kontrolovať. Ani hotely nie sú výnimkou. Na trhu je viacero 

programov od rôznych firiem, ktoré sú určené pre ubytovacie alebo pohostinské zariadenia. 

Väčšina spoločností ponúka komplexné riešenia tak pre ubytovacie, ako aj pre gastronomické 

prevádzky, prípadne aj ďalšie doplňujúce moduly podľa potreby konkrétneho zariadenia. 

Komplexný balík služieb znamená pre užívateľa množstvo výhod - užívateľské prostredie je 

vo všetkých systémoch rovnaké, funkcie sú podobne usporiadané, systémy sú navzájom 

ľahko prepojiteľné, servis je jednoduchší. 

Napriek tomu, že prepracované informačné systémy ponúkajú širokú škálu možností pre 

využitie nimi spracovaných informácií v plánovacom, organizačnom, rozhodovacom a 

kontrolnom procese podniku, reálne sa využíva len malá časť z nich. Hotely často využívajú 

len primárnu funkciu svojich systémov, ktorou je uľahčenie práce pri rezervovaní, pobyte a 

zúčtovaní hostí. Ďalšie funkcie, ktoré by mohli byť vhodným základom nielen pre finančný 

kontroling, ale aj pre iné manažérske úlohy, ostávajú nepovšimnuté alebo sa využívajú len 

zriedkavo a nesystémovo. Príčinou je najmä nevedomosť, nezáujem a podceňovanie prínosov 

finančného kontrolingu manažmentom, ale aj nedostatočná znalosť informačného systému a 

činností finančného kontrolingu, zlá organizačná štruktúra či nedostatok pracovného času. 

Finančný kontroling pomáha nielen odhaliť chyby minulého obdobia, ale aj problémy riešiť 

do budúcnosti. Jeho cieľom je zabezpečovať likviditu a tým aj finančnú stabilitu podniku. 

Finančný kontroling upozorňuje manažment hotela na problémy, vysiela varovné signály 

a dáva odporúčania, na základe ktorých riadiaci pracovníci hotela rozhodujú. Na riadenie 

likvidity a peňažných tokov a na zabezpečenie finančnej stability v hoteli je vhodné využívať 

informačné systémy.  

1 Využitie informačných systémov vo finančnom kontrolingu  

Informačný systém predstavuje technické prostriedky v rukách pracovníkov gastronomických 

a ubytovacích zariadení, ktoré umožnia pracovať s dátami na účely poskytovania informácií 

potrebných pre zvládnutie manažmentu zariadenia. Uplatňovať finančný kontroling v hoteli 

pomocou výpočtovej techniky je možné iba po vybudovaní fungujúceho informačného 

systému. Fungujúci informačný systém musí plniť ciele tvorby informačného systému, ciele 

hospodárnosti a ciele informačného hospodárstva. Ciele tvorby informačného systému sú 

zamerané na jeho jednoduchú ovládateľnosť. Tá sa dá dosiahnuť menším počtom nástrojov, 

ktoré nepotrebujú žiadne rozsiahle informácie a na ich ovládanie nie je potrebných veľa 

predošlých vedomostí. Ciele hospodárnosti znamenajú najmä uľahčenie investičného 

rozhodovania, pokles nákladov, rast zisku a napokon lepšiu schopnosť prispôsobiť sa. 

Informačné hospodárstvo zabezpečuje lepšie podklady pre cenotvorbu, rozsiahlejšie 

informácie o podniku a o okolí, a tým zjednodušenie práce hoteliéra. 



180 

 

Aby informačný systém plnil uvedené ciele, treba pri jeho tvorbe zohľadňovať nasledovné 

požiadavky: spracované informácie musia byť aktuálne a konkrétne, informácie musia byť 

objektívne a správne po každej stránke, informácie musia mať stručný, jednoduchý 

a hospodárny charakter, informačný systém musí umožniť včasné rozpoznanie slabých miest 

a odchýliek, informačný systém a jeho podsystém musia byť založené na spoločnom zdroji 

informácií, informácie treba podľa možností podávať aj vizuálne. 

Pri rozhodovaní o budovaní informačného systému v hoteli je nevyhnutné zvážiť náklady na 

informačný systém, časový horizont potrebný na vybudovanie informačného systému a 

funkčnosť informačného systému. 

2 Predpoklady uplatnenia finančného kontrolingu z hľadiska 

informačného systému 

Základným predpokladom uplatnenia finančného kontrolingu z hľadiska informačného 

systému je existencia dostatočného hardvérového vybavenia. V súčasnosti je takmer 

nevyhnutnosť mať hardvérové vybavenie hotela, ktoré umožní činnosť základných 

užívateľských softvérových balíkov. Prevažná väčšina softvérov má v manuáli uvedenú aspoň 

minimálnu konfiguráciu počítača. Ak sa softvér pripravuje tzv. na kľúč, programátori zo 

softvérových podnikov odporučia optimálne hardvérové vybavenie počítačov. Je pritom 

nevyhnutné, aby boli počítače a iný hardvér prepojené v sieti a aby mohli medzi sebou 

komunikovať. Riadiaci pracovníci by mali mať stály prístup k výpočtovej technike.  

Ďalším predpokladom je využívanie softvéru pre všetky hospodárske činnosti. Pre úspešné 

uplatnenie kontrolingu v hoteli je potrebné zaviesť taký softvér, ktorý zachytáva celý 

transformačný proces toku informácií tak na gastronomickom úseku, ako aj na ubytovacom 

úseku. Tento musí byť dostatočne jednoduchý, ľahko ovládateľný a každý pracovník musí 

dobre ovládať program, s ktorým pracuje. Musí sa preto zabezpečiť nielen začiatočný výcvik 

na bezproblémové ovládanie programov, ale aj dodatočné vzdelávanie, buď po určitej úprave 

programu, alebo dlhom čase nepoužívania programu.   

Tretím predpokladom je systémová analýza a plánovanie ekonomických ukazovateľov 

hospodárenia hotelov dôležitých pre rozhodovanie manažéra. To zahŕňa tvorbu najmä 

ročného plánu, z neho vyplývajúcich mesačných, týždenných a denných plánov. Prípadne je 

možné zostavovať kvartálny alebo dekádny plán v závislosti od potrieb manažéra. Hlavne 

v oblasti riadenia likvidity je potrebné používať plán cash flow operatívne. Plány budúceho 

vývoja potrebných peňažných prostriedkov ako aj ostatné súčasti finančného plánu by sa mali 

zostavovať čo najpresnejšie. Mali by sa opierať o údaje z predchádzajúceho obdobia a 

reagovať na všetky možné plánované zmeny v budúcom období. Do plánu by sa mala 

zakomponovať aj náhodná premenná (napr. sezónnosť). Počas plánového obdobia (roka) je 

potrebné prispôsobovať plán významným externým zmenám ako je napr. zmena daňových 

zákonov, vysoká inflácia ap. (je to potrebné preto, lebo napr. zvýšením cenovej hladiny môže 

hotel splniť svoj plán tržieb, ale iba v nominálnych, nie však v reálnych cenách).  

Ak sú splnené uvedené základné predpoklady a je aj určená osoba na zabezpečenie 

kontrolingu v hoteli z hľadiska informačného systému, potom môžeme prejsť 

k vytvoreniu prehľadného systému podnikových výkazov s využitím informačného systému 

hotela.  
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3 Uplatnenie finančného kontrolingu pomocou hotelových informačných 

systémov v praxi 

Základom pre uplatňovanie finančného kontrolingu v podnikovej praxi je dôkladné 

pochopenie fungovania systému a naplánovanie, ako ho zaviesť do praxe konkrétneho 

podniku. Prvým krokom by mala byť analýza momentálneho stavu vo všetkých dotknutých 

oblastiach a jeho zhodnotenie, čím získame obraz o problémových oblastiach, ktorým by sme 

mali v ďalších krokoch venovať najviac pozornosti. V druhom kroku je potrebné naplánovať 

hodnoty ukazovateľov, ktoré chce podnik v budúcnosti dosiahnuť, a metódy, ktorými sa bude 

plnenie týchto cieľov dosahovať. Ďalej nasleduje naplánovanie spôsobu, akým zabezpečí 

želaný stav a opatrenia, ktoré je potrebné prijať. Je tiež dôležité určiť osobu, ktorá bude 

zodpovedná za plnenie prijatých opatrení, sledovanie aktuálneho stavu a reportovanie o ňom.  

Kontroling v hoteli môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi, ktoré predpokladajú buď 

plnoautomatizovaný alebo poloautomatizovaný systém. Podstata plnoautomatizovaného 

systému je v zavedení softvéru, ktorý spĺňa minimálne nasledovné podmienky: je to 

celopodnikový softvér, spĺňajúci podmienky kontrolingu, alebo je to program, ktorý je 

schopný prijať, získať všetky potrebné údaje z ostatných podnikových programov, t.j. je 

prepojený a komunikuje so všetkými podnikovými softvérmi zúčastňujúcimi sa na 

transformačnom procese (programom recepcie, odbytových stredísk, skladového 

hospodárstva a predovšetkým účtovníckym programom). Je nevyhnutné, aby sa navrhol na 

základe špecifických podmienok toho - ktorého hotela alebo sa týmto špecifickým 

podmienkam prispôsobil. Mal by vytvárať také automatické výstupy, ktoré manažér bude 

potrebovať na svoje rozhodovanie, a ktoré by mali byť presne špecifikované. Program by mal 

byť založený na transformácií údajov do multidimenzionálneho výstupu s využitím vlastných 

databáz. Multidimenzionálne prostredie dáva možnosť z množstva poskytnutých údajov 

vybrať iba tie, ktoré práve potrebujeme a chceme sledovať (takéto údaje môžeme prirovnať 

k obrazu rozdrobeného na tisícky mozaikových kúskov vysypaných na kope. Ak chceme 

dostať žiadaný obraz, musíme tu viacrozmernú mozaiku poskladať. V tomto prípade 

skladanie mozaiky urobí samotný program, ktorý bol definovaný podľa potrieb). Program by 

mal umožniť rýchlo pracovať s viacerými rozmermi, dimenziami naraz. V tomto prípade 

dostaneme výstup, ktorý sa nemusel pomerne dlho a ručne spracúvať. Od manažéra sa 

požaduje, aby definoval, aké ukazovatele chce sledovať, ako ich chce sledovať a aké atribúty 

má mať výstup - manažérska správa.  

Oproti mnohým výhodám ako sú napr. prehľadný, rýchly a  jednoduchý prístup k presným a 

žiadaným informáciám existujú aj niektoré úskalia. Najvýznamnejším úskalím je cena, pre 

mnohé podniky nedostupná, ďalej nepochopenie širokého využitia, nekomplexné určenie 

požiadaviek, nesprávne a nekompetentné využívanie programu a nestotožnenie sa s tým, že 

pri efektívnom a správnom využívaní programu môže manažér nielen rýchlo získať potrebné 

informácie, ale aj znížiť prevádzkové i mzdové náklady.  

Druhým variantom je poloautomatizovaný systém založený na využívaní jednoduchého 

programu Microsoft Excel (MS Excel). MS Excel je tabuľkový program, ktorý vie vytvárať 

jednoduché databázy a grafy na vizuálne dokreslenie javu. Tento systém nevie sám získať a 

transformovať údaje do požadovaných výkazov. Podstata je v tom, že zodpovedná osoba 

vyselektuje z príslušných programov sledované ukazovatele a vloží ich do vopred 

pripravených tabuliek v programe MS Excel. Tieto tabuľky, podobne ako v prvom variante je 

potrebne špecifikovať. V tomto prípade to musí urobiť osoba zodpovedná za kontroling a nie 

programátor. Zodpovedná osoba musí vedieť pracovať s programom MS Excel na dobrej 
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užívateľskej úrovni. Potom musí zistiť, aké ukazovatele v akej štruktúre a interpretácii 

potrebuje manažér pre rozhodovanie. Na základe stanovených požiadaviek zostrojí tabuľky. 

Tabuľky by mali byť zostrojené tak, aby po vložení základných údajov boli schopné dokončiť 

sledovaný proces a tvorili podklad pre manažérsku správu.  

Výhody tohto systému sú v tom, že je finančne nenáročný, lebo program MS Excel je 

zvyčajne už v štandardnej výbave počítača pri jeho kúpe. Ďalej je jednoduchý, pomerne 

prehľadný a poskytuje manažérovi presné údaje o hospodárení podniku. Presné údaje 

poskytuje do takej miery, do akej sa v podniku evidujú a spracúvajú, čo môže byť jedno 

z úskalí tohto variantu. Nevýhodou je časová náročnosť spracovania výsledkov hospodárenia 

do prehľadnej tabuľky oproti prvému variantu a ľudský faktor (napr. vyššia pravdepodobnosť 

urobenia chýb, potreba viacnásobnej kontroly výkazu ap.).  

V hotelovej praxi na Slovensku sa uplatňujú rôzne informačné systémy a v rámci nich 

aplikácie rozličných programov a modulov vyvinutých domácimi i zahraničnými firmami. Sú 

prispôsobené na riadenie všetkých procesov, ktorými sa automatizuje evidencia výkonov, 

predaj a kontrola služieb v celom prevádzkovom procese a vo všetkých strediskách a 

pracoviskách ubytovacieho zariadenia a to vo vecných a hodnotových ukazovateľoch. 

Z používaných programov pre riadenie hotelov je najširšie akceptovaným modulárnym 

systémom systém FIDELIO pochádzajúci z dielne zahraničnej firmy MICROS. Systém 

FIDELIO sa používa vo väčšine svetových hotelových reťazcoch. Predstavuje komplexný 

balík programov určených na správu a riadenie ubytovacích zariadení všetkých druhov. 

FIDELIO je modulový systém typu PC, čo znamená, že je možné ho zostaviť a prispôsobiť 

potrebám každého hotela tak, že sa zavedú len tie časti programu, ktoré hotel v skutočnosti 

potrebuje a využije. FIDELIO je vhodný nielen pre veľké hotely, ale aj pre malé a stredné 

podniky. Z hľadiska údajov potrebných pre finančný kontroling je FIDELIO predovšetkým v 

obsahovej a výstupovej časti komplexnejší a modernejší ako iné používané programové 

systémy. Ku základnému softvérovému vybaveniu hotela by mali patriť aplikácie Fidelio 

Front Office, Food  Beverage a Sales  Catering, List  Reports a MS Office. 

Uvedené aplikácie si však každý hotel nemôže dovoliť. Jednak, kvôli ich pomerne vysokej 

obstarávacej cene, ale najmä kvôli vysokým nákladom na servis systému a školenie 

zamestnancov. Je nevyhnutné preto dosiahnuť kompromis medzi nákladmi na systém a jeho 

funkčnosťou, s ohľadom na využitie pri uplatňovaní finančného kontrolingu.  

Finančne menej náročným informačným systémom využívaným v praxi slovenských hotelov 

je systém HOREC, ktorý je produktom firmy Asseco Solutions, a.s. HOREC je takisto ako 

FIDELIO stavaný na modulovej báze, čiže pracuje na základe jednotlivých funkcií 

zoskupených do modulov podľa ich charakteru. Funkcie aj moduly sú vzájomne prepájané. 

Hotelový systém Horec je prirodzeným pokračovaním pôvodného systému Horec-Dos, s 

využitím dlhoročných skúseností vývoja pôvodného systému a s použitím najnovších 

vývojových a informačných technológií a zároveň predstavuje na trhu úplne novú generáciu a 

kvalitu spracovania informácií. 

Horec rieši problematiku automatizácie činnosti hotelovej recepcie pre hotely a ubytovacie 

zariadenia hotelového typu. Zabezpečuje všetky činnosti a služby vykonávané pracovníkmi 

recepcie a v maximálnej možnej miere odstraňuje náročnú a často neprehľadnú evidenciu 

objednávok, evidenciu hostí, tovarových zásob, účtov pre jednotlivých hostí, denných 

prehľadov, uzávierok, atď. Systém je postavený na princípe “priateľský pre používateľa”, 
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z čoho vyplýva aj jeho jednoduchosť obsluhy, rýchlosť, prehľadnosť a ak je potrebné vždy 

prítomný návod pre ďalšiu činnosť. Systém HOREC je rozsiahly a komplexný systém 

spájajúci požiadavky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, 

rýchlosti a prehľadnosti obsluhy. Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho 

využiteľnosť.  

Výstupy systémov dajú prevádzať do textového editora MS World, tabuľkového editora MS 

Excel či databázového editora MC Access, čo je dôležité najmä pre finančný kontroling. 

Cenovo sú oba uvedené produkty odlišné, cenová hladina slovenského produktu sa pohybuje 

na jednej tretine ceny zahraničného. 

HOREC a FIDELIO patria k najčastejšie používaným informačným systémom na Slovensku a 

z hľadiska finančného kontrolingu poskytujú najhodnotnejšie informácie. Okrem týchto 

systémov sa v praxi používajú aj iné, ako napr. RIS (reštauračný informačný systém), KAL 

(kalkulácie), Učtovníctvo, FIN (financovanie), Rescan, F-Max, OMEGA, OLYMP a iné, 

ktorým sa však nebudeme bližšie venovať. 

Hotelové informačné systémy podstatne zjednodušujú výkazníctvo a rozhodovanie 

finančného kontrolera. Umožňujú zostavovanie predpovedí pre jednotlivé úseky hotela 

(predpovede o rezerváciách, o spoločenských podujatiach, predpovede pre gastronomický 

úsek atď.), vypracovanie správ pre manažérov o prevádzke hotela, vypracovanie finančných 

správ a mnohé iné. Predpovede a správy z hotelových systémov výrazne zjednodušujú 

strategické, operatívne i taktické plánovanie v hoteli a sú dôležité najmä pri plánovaní tržieb 

hotela. Z množstva predpovedí a správ, ktoré sa dajú pomocou hotelových systémov 

vykazovať, je vhodné  z hľadiska finančného kontrolingu evidovať (uvedené na príklade 

systému FIDELIO): predpoveď počtu stravujúcich sa hostí v hoteli (forecast FB), správa 

o prekročení výšky hotelom stanoveného obchodného úveru (credit limit exceeded), plán 

príchodov hostí (arrivals), plán odchodov hostí (departures), správa o denných výnosoch 

(daily revenue summary), zálohy, nezaplatené podľa dňa príchodu (deposits not paid by 

arrival date), zálohy, nezaplatené do doby splatnosti (deposits – not paid past due date), 

správa o rušených rezerváciach (cancellations), platobné karty (credit cards), saldo kontrola, 

výkaz o valutách a šekoch, správa o spôsoboch platby (payments), evidencia pohľadávok a 

evidencia zásob. 

Najvhodnejšie je najmä z hľadiska zabezpečenia priebežnej likvidity evidovať údaje získané 

zo správ a predpovedí denne. Na efektívnu analýzu ekonomickej situácie hotela je nevyhnutné 

evidovať údaje potrebné na výpočet ukazovateľov finančného kontrolingu v programe MS 

Excel do vopred vytvorených manažérskych správ.  

Pri výpočte ukazovateľov kontrolingu krátkodobého majetku v programe MS Excell 

postupujeme nasledovne: určíme časové obdobie, za ktoré budeme ukazovatele sledovať, 

definujeme vzorce potrebné na výpočet ukazovateľov, dosadíme údaje získané z finančných 

výkazov hotela, na základe získaných výsledkov navrhneme účinné opatrenia. 

Pri výpočte ukazovateľov likvidity postupujeme obdobne ako pri výpočte ukazovateľov 

krátkodobého majetku. Zodpovedný vedúci každého úseku hotela by mal evidovať údaje 

relevantné pre dané oddelenie a raz týždenne informovať finančného kontrolera (resp. iného 

zodpovedného riadiaceho pracovníka) o dosiahnutých výsledkoch. Len vhodnou spoluprácou 

zamestnancov jednotlivých oddelení s finančným kontrolerom sa dajú dosiahnuť pozitívne 

výsledky v ekonomickej oblasti a vo finančnej stabilite hotela. 
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Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že uplatnenie finančného kontrolingu v hoteli pomocou 

výpočtovej techniky musí byť podporené vhodným organizačným, personálnym 

a materiálnym zabezpečením za rešpektovania veľkosti hotela a potrieb organizácie. Finančný 

informačný systém by mal byť zostrojený tak, aby manažéri hotela mohli z neho získať 

maximum relevantných informácií pre svoje rozhodovanie. Ideálne je, ak finanční manažéri 

ovládajú aj účtovníctvo (keďže veľa výstupov je práve z výkazov účtovnej závierky), čo však 

častokrát neplatí najmä v malých hoteloch, ktoré si realizáciu účtovníctva zabezpečujú 

externe dodávateľským spôsobom. Pri výbere z množstva údajov a pri ich transformovaní do 

vstupov pre výpočtovú techniku je dôležité najmú vybrať tie, ktoré sú relevantné pre likviditu 

a jej zabezpečenie a tým aj pre finančnú stabilitu zariadenia. 

 

Záver 

Hotelové informačné systémy podstatne zjednodušujú výkazníctvo a rozhodovanie 

finančného kontrolera. Umožňujú zostavovanie predpovedí pre jednotlivé úseky hotela 

(predpovede o rezervovaniach, o spoločenských a gastronomických podujatiach, atď.), 

vypracovanie správ pre manažérov o prevádzke hotela, vypracovanie finančných správ a 

mnohé iné. Predpovede a správy z hotelových systémov výrazne zjednodušujú strategické, 

operatívne i taktické plánovanie v hoteli a sú dôležité najmä pri plánovaní tržieb hotela.  

Zodpovedný vedúci každého úseku hotela by mal evidovať údaje relevantné pre dané 

oddelenie a raz týždenne informovať finančného kontrolera o dosiahnutých výsledkoch. Len 

vhodnou spoluprácou zamestnancov jednotlivých oddelení s finančným kontrolerom 

(finančným manažérom, ekonomickým riaditeľom) sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky 

v ekonomickej oblasti a vo finančnej stabilite hotela. 

Aplikovaním navrhnutých odporúčaní môžu hotely efektívne riadiť jednotlivé zložky 

pracovného kapitálu a likviditu. Začlenením činností finančného kontrolingu do organizačnej 

štruktúry a priebežným sledovaním navrhnutých ukazovateľov sa v hoteloch vytvorí vhodná 

informačná základňa pre efektívne manažérske rozhodnutia. Pozornosť je však potrebné 

venovať aj vyhodnocovaniu sledovaných ukazovateľov a ich vývoja, a na základe tohto 

vyhodnotenia potom prijímať včasné opatrenia. Celý proces finančného kontrolingu je možné 

efektívne a jednoducho zvládnuť pomocou vhodne zvoleného informačného systému. 

Literatúra 

Fidelio. [online]. [cit. 1.3.2015]. Dostupné na internete: <http://www.micros.cz/produkty/ 

hotelove-systemy/>. 

FREIBERG, F. 1996. Finančný controlling, koncepcia finančnej stability firmy. Bratislava: 

Elita, 1996. ISBN 80-8044-020-4. 

FREIBERG, F. 1997. Cash-flow: Řízení likvidity podniku. Praha: Management Press, 1997. 

ISBN 80-85603-30-6. 

GÚČIK, M., PATÚŠ, P., ŠEBOVÁ, Ľ. 2007. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Banská 

Bystrica : Dali – BB, s.r.o., 2007. 178 s. ISBN 978-80-89090-31-0.  

Horec. [online]. [cit. 1.3.2015]. Dostupné na internete: <http://www.hotelovesystemy.sk/ 

hotelovy-system/>. 

SLÁDEK, G., VALENTOVÁ, K. 2006. Controlling hotela a reštaurácie. Bratislava: Iura 

Edition, 2006. 222 s. ISBN 80-8078-098-6. 



185 

 

STATISTICKÁ METODA MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI JAKO NÁSTROJ 

STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU V GASTRONOMII 
 

STATISTICAL MEASUREMENT OF DEPENDENCE AS A METHOD 

FOR STRATEGIC MANAGEMENT IN GASTRONOMY 
 

RADKA ŠPERKOVA1, MAREK ZÁBOJ2 

 

Abstrakt 

Při analýze závislosti objemu produkce vína na sklizeném množství hroznů lze využít 

ekonometrický model. Ten lze charakterizovat, jako systém rovnic kvantifikující ekonomické 

vztahy při určitém stupni abstrakce reality. Základním předpokladem konstrukce 

ekonometrických modelů je kvalitní informační základna o modelované realitě. Pro měření 

závislosti byl zvolen lineární model, protože lineární funkce vystihuje původní data z 90,61 %. 

Z uvedených testů dále vyplývá, že zvolený model lineární regrese není neprůkazný. 

Z uvedených výpočtů je zřejmé, že zvolený model lineární regrese, i přes své nedostatky, 

dostatečně vystihuje danou závislost a jeho odchylky od ideálního modelu nebudou příliš 

veliké. Dále vzhledem k jeho relativní jednoduchosti a tím i snadnosti výpočtů, se zdá 

optimální pro popis dané závislosti a jeho využití ve strategickém managementu. 

Klíčová slova 

Strategický management, gastronomie, statistické měření závislosti, odvětví vinařství. 

Abstract 

In analysing, depending on the volume of wine production quantities harvested grapes can be 

used econometric model. It can be described as a system of equations quantifying economic 

relations at a certain level of abstraction of reality. The basic prerequisite for the 

construction of econometric models is a good information base on the modelled reality. To 

measure the dependence of linear model was chosen as a linear function captures the original 

data of 90.61%. For these tests also show that elected me, a linear regression model is 

inconclusive (tuto větu upravit). The calculations but generally implies that the selected model 

linear regression, despite its shortcomings, sufficiently describes the dependence and its 

deviation from the ideal model will not be too big. Furthermore, due to its relative simplicity 

and hence ease of calculation, it seems to be the best to describe the dependence and it’s 

useful in strategic management. 

Key words 

Strategic management, gastronomy, statistical measurement of dependence, wine branch. 
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Úvod 

Pro pěstování révy vinné v České republice je charakteristická především skutečnost, že se 

jedná o severní vinařskou oblast střední Evropy. Působení vlhkého atlantského vzduchu 

zpomaluje zrání hroznů a přispívá ke zvýšené tvorbě aromatických a kořenných látek 

v bobulích. Proměnlivost povětrnostních poměrů spolu s  různorodostí půd vtiskuje vínům 

zde pěstovaným nesmazatelný originální charakter, který vyniká především při výrobě 

přívlastkových vín. V České republice se réva vinná pěstuje ve vinařských oblastech Čechy a 

Morava. Pro vinohradnictví je nicméně rozhodující oblast Moravy, na níž vychází přes 96 % 

veškerých vinic České republiky. Vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti Znojemskou, 

Mikulovskou, Velkopavlovickou a Slováckou a vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti 

Litoměřickou a Mělnickou. 

Celkový produkční potenciál ČR je 19,6 tis. ha, z toho osázené plochy je zhruba 18,5 tis. ha. 

Průměrný výnos se pohybuje kolem 5 tun/ha. Bílé moštové odrůdy tvoří dvě třetiny, modré 

jednu třetinu z celkové osázené plochy vinic. Nejpěstovanější bílou odrůdou u nás již tradičně 

zůstává Müller Thurgau, následuje Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink 

rýnský. Nejvíce zastoupenou modrou odrůdou je Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe 

a Rulandské modré.  

Cílem této práce je analytický popis statistických výběrových metod a jejich praktická 

aplikace na měření závislosti mezi množstvím sklizených hroznů a objemem produkce vína 

vybraného vinařského podniku a následné posouzení vhodnosti vybraných metod jako 

nástroje strategického managementu v gastronomii.  

1 Materiál a metody 

Pro dosažení cíle bylo využito nástrojů ekonometrického modelu: statistického odhadu 

a testování statistických hypotéz.   

Statistický odhad se Podle Dufka (1997) se používá v případě, že o souboru, ze kterého jsou 

vybírání respondenti, nejsou u předmětu zkoumání známy žádné skutečnosti. Například je 

dělán odhad určité skutečnosti v cílovém trhu (základní soubor) na základě informací 

získaných od reprezentativního výběrového souboru respondentů (výběrový soubor). 

Minařík (2007) rozděluje statistický odhad na: 

- Bodový odhad – Jedná se o odhad charakteristik základního souboru na základě 

charakteristik výběrového souboru. To znamená, že aritmetický průměr základního 

souboru je odhadován prostřednictvím aritmetického průměru výběrového souboru, že 

koeficient korelace základního souboru je odhadován prostřednictvím koeficientu korelace 

výběrového souboru apod. Dle Minaříka (2007) je ideálním bodovým odhadem takový, 

pro který: 

 

 kvalita odhadu roste s rostoucím rozsahem výběru (konzistence) - vyplatí se tedy zvýšené 

úsilí spojené s větším rozsahem zjišťování, 

 nedopouštíme se systematické chyby (nestrannost) - nadhodnocené a podhodnocené 

odhady jsou při opakovaném provádění odhadu vyrovnány, 

 dopouštíme se minimální náhodné chyby (vydatnost) - mezi všemi možnými odhady je 

tedy tento odhad nejpřesnější možný. 
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Avšak i když použijeme odhadu s nejlepšími vlastnostmi, dopouštíme chyby. Bezchybný 

bodový odhad neexistuje, stejně jako neumíme určit velikost jeho chyby. Často je však 

jediným dostupným řešením.  

 

- Intervalový odhad – Jedná se o odhad prostřednictvím intervalu, tj. vymezením intervalu, 

v němž s pravděpodobností 1  je obsažena charakteristika základního souboru.  

 Interval spolehlivosti pro korelační koeficient 

 
 Interval spolehlivosti pro regresní parametr b0 

 
 

                                   kde:                 

  

 Interval spolehlivosti pro regresní parametr b1 

     
 

                                   kde:       

 

 Interval spolehlivosti pro individuální předpověď 

 
 

 
 

 Interval spolehlivosti pro rozdíl dvou středních hodnot 
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Testování statistických hypotéz je druhou skupinou výběrových metod. Zatímco při odhadech 

jde o proceduru zobecnění výběrové charakteristiky na základní soubor, při určité chybě 

odhadu, testování statistických hypotéz je založeno na úvahách o věrohodnosti určitých 

vyslovených domněnek (předpokladů) o základním souboru. Tento předpoklad o základním 

souboru (resp. jeho chování) je vysloven nezávisle na výsledcích šetření výběrového souboru. 

Vypočtené charakteristiky z výběrového souboru jsou však důležité pro proceduru ověření 

platnosti hypotézy. (Stávková J., 2004) 

Podle Surynka (2001) hypotéza je pojímána jako vědecké tvrzení, které vychází z nějaké 

vědecky ucelené koncepce (teorie) a obsahuje ať už explicitně, nebo implicitně vyjádřené 

nové poznání, které musí být do značné míry touto koncepcí (teorií) a také dostupnými 

empirickými údaji zdůvodněno. Hypotézy proto nemohou být pouhou improvizací, ale měly 

by být vždy důsledkem předchozího systematického poznání již existujících informací. 

Ve fázi zpracování dat může dojít k situaci, kdy se platnost výchozích předpokladů – hypotéz 

nepotvrdí. Ale i toto zjištění může být pozitivním výsledkem, protože i nepotvrzená hypotéza 

přispívá k poznání. Cílem výzkumů je totiž poznat a pochopit zkoumanou realitu, a k tomu 

hypotézy, jako prostředníci poznání reality, slouží. (Surynek A., 2001) 

Hindls, Hornová, Novák (1999) a Minařík (2007) uvádí následující obecný postup při 

testování hypotéz: 

 Formulace testované (nulové) hypotézy a alternativní hypotézy.  

 Volba hladiny významnosti  . Hladina významnosti je pravděpodobnost (riziko) 

nesprávného zamítnutí pravdivé nulové hypotézy. Tuto pravděpodobnost lze (na rozdíl od 

pravděpodobnosti nesprávného nezamítnutí nepravdivé hypotézy) předem zvolit jako 

rovnu požadované hodnotě.  

 Získání informací z výběru a výpočet hodnoty testového kritéria. Testové kritérium 

je náhodná veličina, jejíž rozdělení pravděpodobnosti za předpokladu platnosti nulové 

hypotézy je známo. Testové kritérium se vypočte podle vzorce příslušejícímu danému 

konkrétnímu testu (např. 2,,,  Ft ). 

 Nalezení oboru hodnot testového kritéria nebo-li oboru nezamítnutí dané hypotézy. 

Doplňkem oboru přijetí je kritický obor, v němž je výskyt testového kritéria 

za předpokladu platnosti testované hypotézy jevem prakticky nemožným. Pokud se v něm 

tedy hodnota testového kritéria přesto nachází, svědčí to s velkou pravděpodobností o její 

neudržitelnosti a ve prospěch alternativní hypotézy. Hranice kritického oboru tvoří tzv. 

kritické hodnoty, které jsou zároveň i kvantily rozdělení testového kritéria (viz Obr. 1) 

Hypotézy, ke kterým nelze sestrojit testové kritérium se známým zákonem rozdělení, 

nelze testovat.  

 Interpretace výsledků testování. Jednoznačným výsledkem je zamítnutí testované 

hypotézy a přijetí alternativní hypotézy. Platí tedy, pokud hodnota testového kritéria 

v intervalu:     ,, 2/12/    H0 se zamítá  ), 2/12/   
 H0 se nezamítá. 

 

Protože jsme při testování odkázáni na informace z náhodného výběru, stává se, že výsledek 

testu nemusí být vždy v souladu se skutečností. Nastane-li případ, že testovaná hypotéza 

je sice pravdivá, ale hodnota testového kritéria přesto padne do kritického oboru, dojde 

k neoprávněnému zamítnutí testované hypotézy – chybě prvního druhu.  Pravděpodobnost 

tohoto výsledku je předem známá a dokonce volitelná – jde o pravděpodobnost, odpovídající 

zvolené hladině významnosti  .  
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Nastane-li opačný případ, tj. že testovaná hypotéza není pravdivá, ale testové kritérium přesto 

nepadne do kritického oboru, dojde k neoprávněnému nezamítnutí nepravdivé testované 

hypotézy – chybě druhého druhu (Jeřábek, T., Trojan, J., Šperková R., 2013) Zatímco 

pravděpodobnost chyby prvního druhu je předem známá a volitelná, lze pravděpodobnost 

chyby druhého druhu β stanovit (poměrně složitě) až po známém výsledku testu. Tato 

pravděpodobnost je totiž proměnlivá a navíc nepřímo úměrná pravděpodobnosti chyby 

prvního druhu (čím nižší  , tím vyšší β).  

2 Výsledky 

Pro zpracování byla zvolena závislost mezi množstvím sklizených hroznů v tunách 

a objemem produkce vína v hektolitrech za jeden hospodářský rok. Potřebné údaje byly 

poskytnuty vinařskou společností, která je středně velkým producentem vína na jižní Moravě. 

Tato společnost si nepřeje zveřejnit své jméno. Data jsou absolutními ukazateli daných veličin 

za vinařský hospodářský rok 2012/2013. 

      Tab. č. 1: Vstupní data 

Sklizené hrozny 

(v tunách) 

Vyprodukované víno 

(v hektolitrech) 

10960,63 5030,929 

9365,20 4423,100 

8965,78 4201,800 

9547,96 4248,842 

10096,00 4543,200 

11562,87 4976,156 

12369,97 5340,706 

12006,35 5402,858 

11169,30 4826,215 

11965,75 4935,896 

9854,30 4434,435 

12569,36 5543,088 

11987,67 5394,452 

10506,90 4621,985 

9986,21 4673,422 

9547,90 4172,938 

9874,60 4554,699 

10705,30 4794,438 

11587,62 5213,429 

12787,36 5699,122 

11542,30 5283,259 

9997,59 4565,157 

9578,12 4609,154 

10936,04 4921,218 

10258,60 4616,370 
     Zdroj: Daná vinařská společnost 

 

 

 



190 

 

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000

Vyprodukované víno (v hl)

Sklizené

hrozny 

(v t)

 

Obr. č. 1: Grafické znázornění vstupních dat 

Zdroj: vlastní výpočty 

2.1 Analýza dat 

Uvedená data zobrazíme do Obr. č. 2 a proložíme spojnicí trendu, která popisuje strukturu 

dat. Data byly postupně proloženy lineárním typem trendu (přímkou) a polynomickým 

trendem druhého stupně (parabolou). Ke každému typu trendu byla zobrazena rovnice regrese 

a hodnota spolehlivosti (hodnotu druhé mocniny korelačního koeficientu). 

y = 0,3697x + 851,79

R
2
 = 0,9061
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 Obr. č. 2: Vyrovnání vstupních dat lineární funkcí 

Zdroj: vlastní výpočty 
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y = 2E-05x2 + 0,0038x + 2825,8

R² = 0,9079
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 Obr. č. 3: Vyrovnání vstupních dat polynomickou funkcí druhého stupně  

Zdroj: vlastní výpočty 

Lineární funkce vystihuje původní data z 90,61 %, zatímco kvadratická funkce z 90,79 %. 

Je tedy patrné, že kvadratická funkce je vhodnější k vyrovnání původních hodnot. Vzhledem 

k tomu, že rozdíl v druhých mocninách koeficientu korelace je v řádu tisícin, což je velmi 

nepatrná hodnota, zvolím pro popis struktury dat přímkovou regresi. Ta je na výpočet 

jednodušší a díky min. rozdílu se i výsledky nebudou příliš lišit od parabolické regrese.  

2.2 Lineární model 

Lineární model byl zvolen jako nejvhodnější pro popsání struktury dat. Tento model se skládá 

pouze ze dvou parametrů, proto p = 2. Veškeré testy byly prováděny na jednotné hladině 

významnosti α = 0,05 a tatáž hodnota α se vztahovala i ke všem intervalům spolehlivosti. 

Vstupní soubor má rozsah 25, tedy n = 25. 

Nalezení tvaru regresní přímky 

Vztahy mezi jednotlivými proměnnými se v ekonometrických modelech vyjadřují zpravidla 

regresními rovnicemi. Bylo využito lineární regrese. Způsobů pro odhad je několik. Byla 

zvolena metoda dosazení do systému normálních rovnic. Následnou úpravou byly vypočítány 

parametry b0 a b1.  

            
      121026,86   =    25 b0 + 269729,68 b1 

     131676037   =    269729,68 b0 + 2939856757 b1  

          b0 = 851,79 

          b1 = 0,3697 

 

Regresní přímka má tvar: ixbby  10´   

         ixy 3697,079,851´   
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Výpočet míry variability 

Celkovou variabilitu vysvětlované proměnné y charakterizuje celkový rozptyl: . 

Část celkové variability vysvětlenou regresním modelem charakterizuje rozptyl regresních 

odhadů: Nevysvětlenou část celkové variability představuje reziduální 

rozptyl: . Aby šlo tyto charakteristiky variability vypočítat, musí se 

nejprve spočítat aritmetický průměr pro vysvětlovanou y i vysvětlující x proměnnou podle 

vzorce:  


n

i ix
n

x
1

1
a odhad modelu podle vzorce: xY  3697,079,851ˆ .  

 

         Aritmetický průměr:    x 10789,19  Y 4841,07 

Celkový rozptyl:   2

Ts 4479937,46 

Rozptyl regresních odhadů: 2

Rs 4058354,64 

Reziduální rozptyl:   2

Es 420537,91 

 

Těsnost závislosti ve výběru se zjistí pomocí indexu determinace, který se vypočte podle 

vzorce: , indexu korelace, který se vypočte podle vzorce:  a koeficientu 

korelace (výběrový), který se vypočte podle vzorce: . Pro výpočet 

koeficientu korelace je potřeba znát hodnotu rozptylu pro vysvětlující 

proměnnou: a vysvětlovanou proměnnou: a dále 

pak hodnotu kovariance: . 

 

Index determinace:   I2 = 0,9059 

Index korelace:    I  = 0,9518 

Koeficient korelace:  yxr  0,9519 

 

Podle výše spočítaných hodnot lze tedy usuzovat, že mezi sklizenými hrozny 

a vyprodukovaným vínem je silná přímá lineární závislost. 

 

Interval spolehlivosti pro korelační koeficient 

Pro výpočet intervalu spolehlivosti nelze použít výběrový koeficient korelace, který se již 

spočítal, protože nesplňuje kritéria bodového odhadu. Pro konstrukci intervalu se zde použije 

veličina z , která má asymptoticky normální rozdělení a která se vypočte pomocí Fischerovi 

transformace: . Interval spolehlivosti pro hodnotu  je dán vztahem: 

 

Nakonec musíme provést zpětnou transformaci:  a získáme tak výsledný interval 

spolehlivosti pro koeficient korelace. 
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Tab. č. 2: Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 

Interval spolehlivosti pro korelační koeficient r 

α 0,5 Dolní mez Horní mez 

kvantil  (23) 2,069 1,410618481 2,292843045 

 
0,2132 Zpětná transformace 

Eulerovo číslo e 2,7183 0,887627398 0,979812958 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Interval spolehlivosti pro hodnotu Z: 

P (1,4106     2,2928) = 0,95 

 

Zpětnou transformací získáme: 

P (0,8876    0,9798) = 0,95 

 

Interval spolehlivosti pro regresní parametr b0 

Pro výpočet intervalu spolehlivosti je možno použít rovnou regresní parametr b0, protože 

splňuje podmínky bodového odhadu. Pro výpočet je použito studentovo rozdělení. Interval 

spolehlivosti se vypočte podle vzorce: 

 
 

kde:                  

 

Tab. č. 3: Interval spolehlivosti pro regresní parametr b0 

Interval spolehlivosti pro regresní parametr b0 

b0 851,79 Dolní mez Horní mez 

kvantil  (23) 2,069 295,0312538 1408,548746 

 1,990067919 
 

 135,2192924 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Interval spolehlivosti pro b0: 

P (295,0313  0  1408,5487) = 0,95 

 

Interval spolehlivosti pro regresní parametr b1 

Pro výpočet intervalu spolehlivosti je možno použít rovnou regresní parametr b1, protože 

splňuje podmínky bodového odhadu. Pro výpočet je použito studentovo rozdělení. Interval 

spolehlivosti se vypočte podle vzorce: 

 
 

kde:         
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Tab. č. 4: Interval spolehlivosti pro regresní parametr b1 

Interval spolehlivosti pro regresní parametr b1 

b1 0,3697 Dolní mez Horní mez 

kvantil  (23) 2,069 0,31835786 0,42104214 

 0,000183516 
 

 135,2192924 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Interval spolehlivosti pro b1: 

P (0,3184  1  0,4210) = 0,95 

 

Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 

Jako podmíněná střední hodnota bylo zvoleno číslo 10700. Tato hodnota je velice blízká 

aritmetickému průměru vysvětlující proměnné, proto bude výsledný interval spolehlivosti 

velmi úzký. Platí zde pravidlo, že čím více se podmíněná střední hodnota odlišuje 

od aritmetického průměru vysvětlující proměnné, tím širší bude její interval spolehlivosti. 

Interval spolehlivosti je dán vztahem: 

 
 

 

Tab. č. 5: Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 

Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 

Podmíněna střední hodnota x0 10700 Dolní mez Horní mez 

kvantil  (23) 2,069 4751,439202 4863,720798 

 4807,58 
 

 27,13426672 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu: 

P (4751,4392    μ0    4863,7208) = 0,95 
 

Interval spolehlivosti pro individuální předpověď 

Individuální předpověď je pro tento model dána vztahem: xY  3697,079,851ˆ . Pro určení 

intervalu spolehlivosti je využito studentova rozdělení, které je vhodné používat, pokud je k 

dispozici méně než 30 hodnot. Pro výpočet je využit následující vzorec: 
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Tab. č. 6: Interval spolehlivosti pro individuální předpověď 

Interval spolehlivosti pro individuální předpověď 

kvantil  (23) 2,069 Dolní mez Horní mez 

 4807,58 4522,234028 5092,925972 

 137,9149211  
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Interval spolehlivosti pro individuální předpověď: 

P (4522,2340    Y0    5092,9259) = 0,95 

 

Interval spolehlivosti pro regresní přímku 

Interval spolehlivosti regresní přímky je dán plochou, která vymezuje možnost průběhu 

přímky základního souboru. Používá se zde vztah pro odhad modelu: xY  3697,079,851ˆ . 

Při konstrukci intervalu vyjdeme ze vztahu: 

 

kde pro konkrétní xi je:          

Dolní a horní meze intervalu spolehlivosti se počítají pro jednotlivé hodnoty. 
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 Obr. č. 4: Interval spolehlivosti pro regresní přímku 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Pás spolehlivosti kolem regresní přímky 

Pás spolehlivosti je vymezen hranicemi, které s danou pravděpodobností 1−α ohraničují 

plochu, v níž se vyskytují empirické hodnoty rozptýlené kolem regresní funkce, 

jež představuje teoretické hodnoty. Vychází se ze vztahu: 

 

 
Horní i dolní mez pásu spolehlivosti, stejně jako u intervalu spolehlivosti pro regresní přímku, 

se počítá pro každou hodnotu zvlášť. 
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Obr. č. 5: Pás spolehlivosti 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Test významnosti korelačního koeficientu 

Je testována hypotézau H0 : ρ = 0 proti hypotéze H1 : ρ   0. Testová kritéria lze konstruovat 

třemi různými rozděleními: 

 Normální rozložení         

 Studentovo rozložení   

  

 Fischer-snedecorovo rozložení              

 
 

Pro normální rozdělení nesplňuje korelační koeficient podmínky bodového odhadu, proto je 

nutné provést Fischerovu transformaci (více viz kapitola: interval spolehlivosti pro korelační 

koeficient). Aby bylo možné posoudit, zda se hypotéza H0 zamítne nebo nezamítne, je 

nezbytné sestrojit interval pro nezamítnutí hypotézy Wα. Podle typu testové statistiky a 

rozložení, se kterým je asociována, je tento interval dán příslušným kvantilem. Jestliže 

hodnota testové statistiky náleží tomuto intervalu, hypotéza  H0 nezamítá. Jestliže tomuto 

intervalu nenáleží, hypotéza se H0 zamítá. 

 

Test pro statistiku s normálním rozložením 

Tab. č. 7: Test hypotézy o nezávislosti pro statistiku s normálním rozložením 

n 25 W0,05 <-1,96 ; 1,96> 

testová statistika  U 8,685387155     

U neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Test pro statistiku se studentovým rozložením 

Tab. č. 8: Test hypotézy o nezávislosti pro statistiku se studentovým rozložením 

n 25 W0,05 <-2,069 ; 2,069> 

testová statistika  t 14,90033953     

t neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Test pro statistiku s Fischer-snedecorovým rozložením 

Tab. č. 9: Test hypotézy o nezávislosti pro statistiku s Fischer-snedecorovým rozložením 

n 25 W0,05 <0,0253 ; 5,779> 

testová statistika  F 222,0201182     

F neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Jak vyplývá z výsledků testování, všechny testy jednoznačně zamítly hypotézu H0 : ρ = 0 

 

Test hypotézy o korelačním koeficientu 

Je testována hypotéza H0 : ρ = c proti hypotéze H1 : ρ  c. C je v tomto případě libovolná 

konstanta. Pro testování byla zvolena c = 0,99, což vyjadřuje velmi silnou závislost 

mezi sledovanými hodnotami. Test je proveden pomocí normálního rozložení. Vzhledem 

k tomu, že koeficient korelace nesplňuje podmínky bodového odhadu, je nezbytné provést 

Fischerovu transformaci (více viz kapitola: interval spolehlivosti pro korelační koeficient). 

Testová statistika a obor nezamítnutí mají tvar: 

    

Tab. č. 10: Test hypotézy o korelačním koeficientu 

n 25 W0,05 <-1,96 ; 1,96> 

c 0,99 

  

  

Fischerova transformace  z 1,851730763 

Fischerova transformace  zc 2,646652412 

testová statistika  U -3,728513031 

U neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
Test parametrů regresní přímky 

Je testována hypotéza H0 : βj = 0, j = 0, . . . , k oproti alternativní hypotéze H1 : βj   0. 

Vzhledem k tomu, že jsou testovány parametry regresní přímky, bude konkrétní testovaná 

hypotéza: H0: βj = 0, j = 0,1 proti alternativní hypotéze H1 : βj   0. Pro testování bude využto 

zákonů studentova rozdělení. Testové statistiky a obory nezamítnutí jsou: 

 pro regresní parametr b0    

 pro regresní parametr b1    
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Tab. č. 11: Test hypotézy parametrů regresní přímky 

b0 851,79 testová statistika t0 3,165380916 

b1 0,3697 testová statistika t1   14,89827457 

 135,2192924  

 1,990067919 W0,05 <-2,069 ; 2,069> 

 0,000183516  

t0 neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 

t1 neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Test průkaznosti indexu korelace 

Je testována hypotéza H0 =”index korelace je statisticky neprůkazný ” proti alternativní 

hypotéze H1 =”index korelace je statisticky průkazný”. Bud využto zákonů 

Fischer-sedecorova rozložení. Testová statistika a obor nezamítnutí jsou: 

   

Tab. č. 12: Test průkaznosti indexu korelace 

n 25 W0,05 <0 ; 4,2965> 

p 2 
  

  
index determinace 0,905895379 

testová statistika F 221,4088262 

F neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Test průkaznosti regresní funkce 

Je testována hypotéza H0 : β0 = β1 = 0 (regresní model je neprůkazný) proti alternativní 

hypotéze H1 : β0   0 β1   0. Zde jsou hodnoty rozděleny na 5 intervalů, tedy k = 5. Obor 

nezamítnutí hypotézy H0 pro hladinu významnosti α je dán kvantily Fischer-snedecorova 

rozdělení a použita testová statistika:  

   
 

 kde:                                      

Tab. č. 13: Test průkaznosti regresní funkce 

Zdroj variability Součet čtverců Stupně volnosti Průměrný čtverec Hodnota F-testu 

Regrese 4059406,43 1 4059406,43 

164,458147 
Rezidium 567721,03 23 24683,52286 

Celkem 4627127,456 W 0,05 <0 ; 4,2965> 

F neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

 



199 

 

Test linearity funkce 

Je testována hypotéza H0 =”vztah je lineární” proti H1 =”vztah není lineární”. Je použita 

testová statistika a kvantity Fischer-snedecorova rozdělení: 

 

       

kde:        

                

         
   

  

Tab. č. 14: Test linearity funkce 

Zdroj variability Součet čtverců Stupně volnosti Průměrný čtverec Hodnota F-testu 

Regrese 4059406,43 1 4059406,43 

-1,728431089 

Neutralita -147190,0006 3 -49063,33354 

Rezidium 567721,03 20 28386,05129 

Celkem 4479937,455 24 186664,0606 

 W 0,05 <0 ; 3,098> 

F neleží ve W0,05  Hypotézu Ho  zamítáme 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Závěr 

Při analýze závislosti objemu produkce vína na sklizeném množství hroznů lze využít 

ekonometrický model. Ten lze charakterizovat, jako systém rovnic kvantifikující ekonomické 

vztahy při určitém stupni abstrakce reality. Model by měl být definován tak, aby vystihoval 

rozhodující a podstatné vztahy mezi ekonomickými veličinami, především vztahy, které mají 

trvalý charakter. Základním předpokladem konstrukce ekonometrických modelů je kvalitní 

informační základna o modelované realitě. Informace by měly být věrohodné a správné, jinak 

by i výsledky zpracování mohly být chybné. Pro měření závislosti byl zvolen lineární model, 

protože lineární funkce vystihuje původní data z 90,61 %. V rámci výpočtů bylo dosaženo 

následujících výsledků: 

Výchozí údaje vyrovnání lineární funkcí: 

 rovnice lineární funkce    ixy 3697,079,851´   

 index determinace lineární funkce  I2 = 0,9059 

 koeficient korelace   yxr  0,9519 

 

U lineárního modelu bylo určeno: 

 Interval spolehlivosti pro korelační koeficient 

P ( 0,8876    0,9798) = 0,95 
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 Interval spolehlivosti pro regresní parametry 

               P(295,0313  0  1408,5487) = 0,95               P(0,3184  1  0,4210) = 0,95 

 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 

P(4751,4392    μ0    4863,7208) = 0,95 

 Interval spolehlivosti pro individuální předpověď 

P(4522,2340    Y0    5092,9259) = 0,95 

 Interval spolehlivosti pro regresní přímku: Zobrazeno graficky viz Obr. č.  4 

 Pás spolehlivosti kolem regresní přímky: Zobrazeno graficky viz Obr. č.  5 

 

Testy:  

 Test významnosti korelačního koeficientu 

U = 8,69     Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <-1,96; 1,96 

t = 14,90    Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <-2,069; 2,069 

F = 222,02 Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <0,0253; 5,779 

 Test hypotézy o korelačním koeficientu 

U = -3,73  Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <-1,96; 1,96 

 Test parametrů regresní přímky 

t0 = 3,17    Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <-2,069; 2,069 

t1 = 14,89  Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu <-2,069; 2,069 

 Test průkaznosti indexu korelace 

F = 221,41 Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu (0; 4,2965 

 Test průkaznosti regresní funkce 

F = 164,46 Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu (0; 4,2965 

 Test linearity funkce 

F = -1,73 Hypotéza zamítnuta, neboť obor nezamítnutí je v intervalu (0; 3,098 

Z uvedených testů dále vyplývá, že zvolený model lineární regrese není neprůkazný. Testy 

také prokázaly, že parametry regresní přímky a hodnota korelačního koeficientu se nerovnají 

nule. Podle dalšího testu bylo prokázáno, že hodnota korelačního koeficientu není 0,99. 

Z výsledků je tedy zřejmé, že zvolený model lineární regrese není ideální. Určitě existuje 

model s lepší vypovídací schopností, protože jak vyplývá z testu linearity, musela být 

zamítnuta hypotéza, že uvedený vztah je lineární. Z uvedených výpočtů však celkově 

vyplývá, že zvolený model lineární regrese, i přes své nedostatky, dostatečně vystihuje danou 

závislost a jeho odchylky od ideálního modelu nebudou příliš veliké. Dále vzhledem k jeho 

relativní jednoduchosti a tím i snadnosti výpočtů, se jeví jako optimální pro popis dané 

závislosti a jeho využití ve strategickém managementu. 
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Abstrakt 

Předmětem příspěvku „Kongresový turizmus a Prague Convention Bureau“ je zhodnotit 

současnou situaci Prahy na trhu kongresového turizmu. Analyzujeme činnost Prague 

Convention Bureau a problémy, kterým čelí. Uvedené analýzy představují hloubkový pohled 

na současnou situaci v kongresové turistice na území hlavního města Prahy zachycené 

optikou roku 2011. 

Klíčová slova 

Kongresový cestovní ruch, turizmus, convention bureau, Prague Convention Bureau, 

kongresové shromáždění 

 

Abstract 

The goal of the paper „Convention tourism and Prague Convention Bureau” is to summarize 

actual situation of the convention industry in Prague. We analyze the activity of Prague 

Convention Bureau and the problems they face. Those analyzes represent an in-depth look at 

the current situation in congress tourism in the capital city of Prague captured through the 

point of view of the year 2011. 
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Convention tourism, tourism, convention bureau, Prague Convention Bureau, meetings, 
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Úvod 

Důležitou součástí cestovního ruchu je kongresový turizmus představující mladé a dynamické 

odvětví, které se rozvíjí rychlým tempem. Základy kongresového cestovního ruchu pochází 

z Evropy a Severní Ameriky, přičemž dnes představuje skutečný mezinárodní průmysl a je 

celosvětově uznávaný za svoje hospodářské přínosy ne jen pro turistické destinace. 

Významně ovlivňuje ekonomiku s ohledem na podporu zaměstnanosti a taktéž příznivě 

působí na společnost i kulturu místa, v kterém se organizují dané kongresové shromáždění. 

Vytváří obchodní kontakty a poskytuje vzdělávání o odborné přípravě. Napříč významu 

kongresového turizmu jako osobitého trhu cestovního ruchu přitáhl doposud pouze malý 

zájem o jeho výzkum. Příčinou může byť nedostatek dostupných informací, díky kterým by se 

dal blíže analyzovat rozsah jednotlivých přínosů či společenský význam kongresového 

turizmu. 

Každá významná kongresová destinace musí při organizování kongresových akcí splňovat 

určité požadavky. Jednou z nejdůležitějších je image města, v kterém se dané střetnutí 

organizuje. Mezi hlavní činitele se začleňuje politická stabilita, ekonomická či sociální 

vyspělost, kulturní zvyklosti a bezpečnostní situace lokality [1]. Velký význam se klade na 

dostatečnou kapacitu zasedacích prostorů, které představují přinejmenším kongresové centra, 

hotely a hotelové komplexy, vysoké školy anebo univerzity. Dalším kritériem je dostatečné 

množství ubytovacích zařízení s třídou čtyři a pět hvězdiček, které si kongresoví hosté spolu s 

vysokou kvalitou poskytovaných základních a doplňkových služeb vyžadují. Rozhoduje 

taktéž cenová hladina a dopravní dostupnost, základem je komfortně vybavené letiště s 

pravidelným mezinárodním spojením. Důležitým je také rychlý a jednoduchý přesun po 

celém městě [2].  

Odvětví kongresů vytváří pro hostující destinace různé výhody, mezi něž můžeme počítat 

zvyšující kvalitu a vysoké tržby[3]. Skutečností je, že kongresový účastník mine v průměru 

dva až třikrát víc jako běžný turista [4]. Kongresový cestovní ruch je celoroční záležitostí, ale 

jeho hlavní sezónu tvoří jaro a podzim, a tím vyplňuje hotelové kapacity i v mimosezónních 

obdobích rekreačního turizmu [5].  

Pozice Prahy se v současnosti neustále zhoršuje a tento klesající trend na světovém trhu 

přináší nižší zisky do státního rozpočtu. Z tohoto důvodu vzniká potřeba analyzovat činnost 

Prague Convention Bureau, její aktuální situaci a identifikovat problémy, s kterými se 

střetává. Práce porovnává PCB se sousední organizací města Vídeň, která si už několik let 

udržuje prvenství na trhu kongresového cestovního ruchu. Snaží se vymezit příčiny úpadku 

Prahy a najít odpověď na jeho následné řešení.  

1 Případová studie Prague Convention Bureau 

V hlavním městě Praze má na starosti propagaci této kongresové destinace Organizace Prague 

Convention Bureau, která byla založená v roce 2008 a stala se nástupcem Pražské asociace 

kongresové turistiky (PAKT) z roku 1994 [6]. Všestranně podporuje rozvoj kongresového 

turizmu ve svojí destinaci, čím přispívá k ekonomické prosperitě města. Snaží se posunout 

kladný image města Prahy i za domácí hranice pravidelným zúčastňováním se na 

mezinárodních MICE střetnutích. Neustále spolupracuje s vládními i nevládními 

organizacemi, s cílem získání podpory a nových členů, co představuje rozšíření a zkvalitnění 

poskytovaných služeb [7]. 
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Je nevyhnutelné, aby convention bureau vykonávalo činnost, která je prospěšná pro město i 

okolí jeho působení. Aktivity jednotlivých organizací se navzájem odlišují, ale jejich 

společným znakem je poskytovaní bezplatných služeb. Ty zahrnují např. databázi potřebných 

kontaktů a informací týkajících se konání různých střetnutí, PCO i města, ale i poradenství při 

výběru kongresových prostor či organizování jejich přehlídky. Patří sem taktéž pomoc při 

komunikaci s médii a orgány místní správy anebo propagace a reklamní materiály. Hlavní 

činnost PCB je rozdělená do následujících kategorií [8]: 

 Destinační marketing 

PCB se snaží vytvořit jednotnou propagaci města Prahy na regionální i mezinárodní úrovni 

z hlediska cestovního ruchu, ale i kongresového turizmu. Organizuje „press tripy“ pro 

zahraniční novináře s cílem prezentovat kongresové možnosti města. 

 Získávání poptávky po MICE a korporátních akcí 

Nejenže se PCB snaží do Prahy získat události z MICE sektoru, ale svoje aktivity zaměřuje 

taktéž na firemní akce, které jsou obyčejně menšího charakteru jako asociační kongresy. 

Pravidelně organizuje „fam tripy“, z anglického familiarization trip, tedy seznamovací cesta 

[9]. Jsou určené pro organizátory kongresů anebo cestovním kancelářím, s cílem obeznámit 

daný subjekt s destinací a službami, které poskytuje. 

 Aktivní bidding a podpora 

Důležitou úlohou PCB je dopyt po získávání asociačních kongresů, na které musí vynakládat 

velké finanční prostředky ve formě marketingové propagace a dobré image Prahy. Na 

zatraktivnění nabídky pro organizátory kongresových střetnutí vytváří PCB spolu s městem 

Praha podporu v oblasti propagace, financí a dopravy. 

 Lobing 

Aktivně oslovuje poslance zákonodárné a výkonné moci, ale i jiných státních úředníků, 

kterých vládní podpora má při kongresové kandidatuře velký vliv. Důležité je, když např. 

ministr zdravotnictví projeví zájem o určitý lékařský kongres a přesvědčí organizátory, aby se 

konal v dané krajině anebo městě. 

 Poskytování marketingových nástrojů 

Vydává oficiální propagační materiál Meeting Planners Guide, kde jsou přehledně seřazené 

hotely s kongresovým zázemím [24]. Pravidelně zasílá elektronický newsletter svým členům, 

partnerům a subjektům působících v kongresovém turizmu [9]. PCB ročně organizuje  

„Prague Convention Ambassadors“, kterého hlavním cílem je vytvářet partnerství s českými 

zástupci v mezinárodních specializovaných asociacích. Tvoří je vědečtí pracovníci 

a odborníci, podílející se na získávání kongresových střetnutí v Praze [10]. Prezentuje se i na 

sociálních sítích a poskytuje mapy, brožury a jiné propagační materiály. Pro své členy 

organizuje „sales tripy“, určené na prezentaci PCB do krajin, které má stanovené jako cílové 

trhy [11]. 
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1.1 Analýza kongresových kapacit v Praze 

Seznam prostorů vhodných na organizování kongresů a konferencí v Praze obsahuje několik 

historických a moderních sálů. Nachází se zde i kongresové centrum, které je schopné 

organizovat střetnutí pro více jako 9 000 osob. Menší semináře, školení nebo pracovní 

zasedání se mohou konat v městských hotelích zastupujících všechny třídy. Ty byly 

vybudované v průběhu posledních deseti letech a disponují vysokou kvalitou služeb či 

nejnovějším technickým vybavením. Spolu poskytují kapacity pro přibližně 70 000 lidí [11]. 

V roce 2010 tvořilo PCB 68 členů v pěti kategoriích, z toho 53 % jsou hotely uvedené 

v tabulce č. 1 4,30 % organizátoři akcií, 7 % služby, 5 % kongresové zařízení a dalších 5 % 

catering a restaurace. 

Tab. 1: Počet kongresových kapacit členů PCB v roce 2010 [12] 

Členové Prague 

Convention Bureau  

Druh kongresového prostoru 

3*** 

hotel 

4**** 

hotel 

5****

* hotel 

nezařazené 

hotely 

jiné 

prostory 

Počet hotelů - 17 7 9 6 

Počet lůžek - 10 624 1 692 4 910 - 

Kapacita největšího 

kongresového prostoru 

– divadelní sezení 

- 2 000 500 1 350 2 764 

Počet členských hotelů, poskytujících kongresové prostory, je 33 a zařazují se mezi zařízení 

třídy čtyři a pět hvězdiček.  Avšak z celkové sumy kongresových kapacit se zařazuje mezi 

členy PCB jen malá část. Celkem jiná situace je ve Vídni. Vienna Convention Bureau  na 

rozdíl od pražské organizace neseskupuje členy, ale zřídilo ji samotné město a to ji z velké 

části financuje. Když v Praze funguje tento systém na bázi členstva a je na něm finančně 

závislé, dalším problémem kterému čelí, je nedostačující množství jejich členů, spojené s 

nízkými finančními prostředky určenými na chod a činnost organizace. Patří sem i tzv. 

nezařazené hotely bez označení třídy. Týká se to převážně zahraničních mezinárodních 

řetězců, které záměrně vystupují jako hotel bez počtu hvězdiček. Některé lékařské asociace 

nedovolují organizovat kongresové události v pětihvězdičkových hotelích. Ubytovací zařízení 

proto začaly vystupovat jako hotel bez třídy, i když splňují kvality pěti hvězdiček. Tento trend 

je v současnosti možné pozorovat ve Vídni, kde se nachází celkem 20 nezařazených hotelů.  

Tab. 2: Počet kongresových kapacit  VCB v roku 2010 [13] 

Kongresové kapacity 

podle VCB 

Druh kongresového prostoru 

3*** 

hotel 

4**** 

hotel 

5****

* hotel 

Nezařazen

é hotely 

Jiné 

prostory 

Počet hotelů 6 58 7 20 69 

Počet lůžek 
1 

584 
17 389 2 161 6 408 - 

Kapacita největšího 

kongresového prostoru 

– divadelní sezení 

250 1 000 550 840 4 320 
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V tabulce č. 2 jsou zobrazené vybrané hotelové kapacity, včetně kongresových center, které 

VCB uvádí na svých internetových stránkách [14]. V městě se nacházejí tři kongresové centra 

s kapacitou největšího až 30 000 delegátů a tabulka č. 3 zobrazuje porovnání celkových 

kongresových kapacit v obou městech včetně Bratislavy. Nakolik se v Slovenské republice, 

v porovnání s ostatními pozorovanými městy, nachází jen zanedbatelná část kongresových 

kapacit, pro další porovnávání se Bratislava ve statistikách neuvádí. 

Tab. 3: Celkový počet hotelových kapacit v jednotlivých městech v roce 2011 [15] [16] [13] 

Město 

3*** hotel 4**** hotel 5***** hotel 

Počet 

hotelů 

Počet 

pokojů 

Počet 

hotelů 

Počet 

pokojů 

Počet 

hotelů 

Počet 

pokojů 

Praha 193 10 530 163 14 226 37 5 062 

Vídeň 153 7 186 158 13 210 19 3 827 

Bratislava 53 1 606 27 2 407 6 568 

Z uvedeného je možné pozorovat, že Praha nabízí dostatečné množství kongresových 

prostorů, které se počtem vyrovnávají Vídni a dokonce ji i přesahují. Zatím co se v hlavním 

městě Rakouska nachází 19 pětihvězdičkových hotelů, Praha jich má až 37. Disponuje taktéž 

vyšším počtem ubytovacích zařízení třídy tři a čtyři hvězdičky. Napříč tomuto zjištění Praha 

v počtu kongresových událostí daleko zaostává za Vídní a problém je nutné hledat někde 

jinde.  

1.2 Analýza kongresových událostí v Praze 

V Praze se podle Českého statistického úřadu [17] v roce 2011 uskutečnilo 3 841 událostí, 

avšak počet mezinárodních kongresů se oproti konkurenčním destinacím neustále zmenšuje.  

Celkový počet kongresů v Praze i Vídni, které jejich organizaci uvádějí ve svých statistikách 

za rok 2011, je možné vidět v tabulce č. 4. Ta poukazuje na víc jako poloviční počet akcí 

konajících se ve Vídni za dané kalendářní období. Průměrná délka trvání události představuje 

číslo přibližně 2,5 dne a je téměř stejná u obou zkoumaných objektů.  

Tab. 4: Statistika kongresových událostí za rok 2011 [18] [19] 

Město Počet událostí Počet účastníků 

Průměrná délka 

události ve 

dnech 

Praha 1 354 261 358 2,29 

Vídeň 3 151 475 298 2,63 

Celkové množství událostí v Praze blíže analyzují následující 3 grafy, které představují počet 

všech akcí podle typu, velikosti a délky trvání.   

Graf č. 1 zobrazuje počet jednotlivých druhů událostí konajících se v Praze během roku 2011. 

Nejvíc konferencí s počtem 307 se uskutečnilo korporátních akcí, následované incentivními a 

asociačními událostmi s počtem 46 a 36, představujících přibližně 10 % ze všech kongresů i 
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konferencí. Za nimi zaostávají jiné obchodní střetnutí, výstavy a veletrhy, přičemž poslední 

jmenované se mohou odůvodnit dominantním postavením města Brna na tomto trhu.  

 

Graf 2: MICE události v Praze podle PCB za rok 2011 [18] 

Z tohoto je možné dedukovat, že největší podíl představují firemní události, které však délkou 

trvání v průměru nepřesahují jeden den. Praha by se proto měla víc zaměřit a snažit přilákat 

větší počet asociačních kongresů, které nejen velikostí účastníků, ale i délkou události 

přinášejí vyšší zisky všem spolupracujícím subjektům a hlavně prestiž kongresové destinace.  

 

Graf 3: MICE události podle délky trvání za rok 2011 [18] 

Jak je vidět v grafu č. 2, majoritní část ze všech kongresových událostí, kterých se v Praze 

spolu konalo 1 354, představují akce trvající 1 až 2 dny. Ty jsou tvořené výše uvedenými 

korporátními konferencemi.  Jen 15 %, tj. 199 událostí, prezentují události skládající se z 3 

dní., přičemž nejméně konferencí s podílem pouze 5 až 8 % trvalo 4 a více dní.   
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Graf 4: MICE události podle počtu účastníků za rok 2011 [18] 

Graf č. 3 poskytuje údaje o událostech z hlediska počtu účastníků, z kterých vyplývá 

nedostatek kongresů přesahujících hranici 1 000 delegátů.  

V roce 2011, z celkového počtu 1 354 událostí, se jich konalo jen 28 a hranici 4 000 lidí 

překročili jen 4 střetnutí.  Nejvíc dominují akce v rozmezí 50 – 250 kongresmanů, co je 

způsobené velkým počtem už vzpomínaných korporátních událostí. 

1.3 Pozice Prahy ve statistikách mezinárodních kongresů 

Důležitou součástí kongresového cestovního ruchu jsou statistiky o světových kongresových 

střetnutích, které každoročně vydávají organizace ICCA a UIA, přičemž kritéria pro sběr dat 

se od sebe navzájem odlišují.  

Západoevropské města dominovaly v žebříčku nejlepších kongresových míst už od roku 

1954. První příčky zastávaly více méně neměnné desítky roky a v roce 1999 se na 3. místo 

dostala i Vídeň, od té doby se stala popřední kongresovou destinací. Praha v tomto období 

zastávala příčky vyskytující se pod 10. místem.  

Výsledky od obou asociací se nedají mezi sebou přímo porovnávat, ale nabízí různé pohledy 

na informace o jednotlivých mezinárodních trzích, které zobrazují  tabulky č. 5 a 6. 

Požadavky pro události spadající do statistik ICCA [20]: 

 jsou organizované na pravidelné bázi 

 minimální počet účastníků: 50 

 mezinárodní zastoupení aspoň 3 zemí 

Tabulka č. 6 zobrazuje pozici města Prahy na kongresovém trhu za posledních 5 let. Je 

sestavená z údajů, které každoročně shromažďuje asociace ICCA. Z tabulky vyplývá, že 

Praha dosáhla svého nejlepšího umístnění, 8. místa, v roce 2006 s celkovým počtem událostí 

104. 
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Tabulka 5: Pořadí míst na trhu kongresového turizmu podle ICCA [21] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vídeň Vídeň Paříž Vídeň Vídeň 

2. Paříž Berlín Vídeň Barcelona Barcelona 

3. Singapur Singapur Barcelona Paříž Paříž 

4. Barcelona Paříž Singapur Berlín Berlín 

5. Berlín Barcelona Berlín Singapur Singapur 

6. Budapešť Budapešť Budapešť Kodaň Madrid 

7. Soul Lisabon Amsterdam Stockholm Istanbul 

8. Praha Peking Stockholm Amsterdam Lisabon 

9. Kodaň Amsterdam Soul Lisabon Amsterdam 

10. Lisabon Madrid Lisabon Peking Sydney 

Praha 8. 12. 13. 15. 19. 

Požadavky pro události spadajících do statistik UIA [22]:  

 minimální počet účastníků: 300 

 minimální počet zahraničních účastníků: 40 % 

 minimální počet národností: 5 

 minimální délka trvání: 3 dny 

Tabulka 6: Pořadí míst na trhu kongresového turizmu podle UIA [23] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vídeň Singapur Singapur Singapur Singapur 

2. Paříž Vídeň Paříž Brusel Brusel 

3. Brusel Brusel Brusel Paříž Paříž 

4. Singapur Paříž Vídeň Vídeň Vídeň 

5. Ženeva Ženeva Barcelona Ženeva Soul 

6. Helsinky Berlín Tokio Berlín Barcelona 

7. Londýn New York Ženeva Praha Tokio 

8. Barcelona Barcelona Budapešť Stockholm Ženeva 

9. Praha Londýn Londýn Soul Madrid 

10. Budapešť Lisabon Soul Barcelona Berlín 

Praha 9. - - 7. 17. 

Zajímavostí zůstává fakt zobrazující Prahu na 7. příčce statistiky UIA za rok 2009, kdy se 

v tom jistém období umístila ve výsledcích ICCA na 15. místě. Z těchto údajů a výše 

uvedených kritérií, které využívají obě asociace, se dá konstatovat, že Praha hostovala víc 

událostí přesahujících počet 300 delegátů a délku trvání 3 dny, avšak celkové množství 

kongresů se oproti předcházejícím létům snížilo, čemu nasvědčují nižší příčky v žebříčcích 

ICCA. 
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2 Diskuse stavu kongresové situace v Praze 

I když se v Praze nachází dostatečné množství kongresových prostorů za poměrně výhodnou 

cenu, její pozice mezi kongresovými destinacemi neustále klesá. S určitostí k tomu přispěla i 

světová hospodářská krize v roce 2009, která donutila mnohé čtyř a pětihvězdičkové hotely 

snížit svoje ceny natolik, že to u organizátorů vyvolalo domněnku nekvalitních služeb. 

Následně jich to odradilo od výběru Prahy, kterou předbíhaly jiné země.  

V kalendáři kongresových událostí PCB uvádí akce, které získala na základě vyhraných 

kandidatur pro dané období. V roce 2011 se uskutečnilo spolu 12 událostí nad 1 000 

účastníků, mezi které se zařazují i významné kongresy jako Hydro 2011 [11]. Kongresový 

účastník mine v průměru 8 000 korun za den, přičemž průmysl vytváří 4 500 pracovních 

pozic a tyto ale i další skutečnosti představují pro Prahu obrovské příležitosti.  

Mezi slabé stránky Prahy patří taktéž jazyková bariéra, která se vyskytuje u zaměstnanců 

pracujících ve službách, ale i fakt, že ne všechny podnikatelské subjekty cestovního ruchu 

poskytují svoje služby na nejvyšší úrovni. Skutečnost, že Praha na domácí i zahraniční 

zájemce působí jako už objevená destinace, je dalším z důvodů jejího úpadku. Proto by měla 

vynaložit větší snahu při získávání kongresů a přinést něco nové, co tuto představu vyvrátí 

a přesvědčí organizátory o jejích přednostech. 

 

Závěr 

Je potřebné uvědomit si, jaký dynamický a neustále rostoucí odbor reprezentuje sektor 

kongresového cestovního ruchu. Dá se charakterizovat přívlastky lukrativní, významný, 

vysoce ziskový anebo mnohými jinými. Nejenže přináší množství výhod a předností, které ho 

oproti cestovnímu ruchu řídí z více hledisek nad toto odvětví, ale spojuje i mnoho 

mezinárodních subjektů a vytváří důležité přínosy pro společnost.  

Množství jednotlivých střetnutí se na celém světě zvyšuje z roku na rok a spolu s ním i 

požadavky všech zainteresovaných subjektů. Praha byla v minulosti považována za jednu z 

nejlepších kongresových destinací. Toto jméno jí v následujících letech pomáhalo přilákat do 

svého města nejen návštěvníky, ale i významné mezinárodní kongresy a velký počet delegátů, 

kteří oproti běžným turistům utráceli o mnoho více.  

Výsledky práce poukazují na velký potenciál města stát se trvale rozvíjející kongresovou 

destinací. V porovnání s Vídní má dostatečné hotelové kapacity a v některých případech ji 

dokonce přesahuje. Údaje získané o střetnutích a umístění Prahy v žebříčcích mezinárodních 

asociací ICCA a UIA však zobrazují úpadek, kterému město v poslední době neustále čelí. 

Oproti úspěšným konkurenčním destinacím zaostává nejen v počtu kongresů, ale 

i v problematice financování a vládní spolupráce, která ji v kongresovém průmyslu posouvá 

do ústraní. Potřeba spolupráce mezi jednotlivými složkami kongresového cestovního ruchu se 

stává pro Prahu zásadní. Je nevyhnutné, aby se zaměřila na kvalitní a profesionální služby, 

které může poskytnout domácím a zahraničním organizátorům střetnutí. I když se snaha PCB 

projevuje ve vícerých aktivitách, výsledky statistik za poslední roky naznačují nepříznivou 

situaci. Ta je způsobena vícerými činiteli, mezi které se kromě již vzpomínaných zařazuje 

nízký rozpočet, nejednotnost propagace a slabší podpora ze strany státu. Aby se Praha dostala 

zpět mezi nejlepší kongresové města, potřebuje uprostřed konkurence zaujmout a dokázat 
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organizátorům správnost jejich výběru právě pro toto město. Práce se snažila nabídnout 

konkrétní návrhy a změny v rámci organizace a marketingových činností, a to přinejmenším 

inovace v informačních technologiích a nových trendech stravování během střetnutí. Ty by ji 

mohli na trhu kongresů zviditelnit či dokonce pomoci vrátit status oblíbené a úspěšné 

kongresové destinace. 
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BROKOLICE – VÝZNAM VE VÝŽIVĚ, BIOLOGICKY AKTIVNÍ 

LÁTKY  

 

BROCCOLI – BIOLOGICAL SUBSTANCES AND ITS IMPORTANCE 

IN HUMAN NUTRITION 

 
HELENA VELICHOVÁ1, DANIELA SUMCZYNSKI 2, IGNÁC HOZA1 

 

Abstrakt 

Brokolice je zelenina patřící do čeledi brukvovitých a obsahuje řadu biologicky aktivních 

látek. Nejdůležitější z nich jsou vitaminy skupiny B, dále vitaminy C a E, karotenoidy, 

glukosinoláty a flavonoidy. Tyto látky mají pozitivní vliv na lidské zdraví a některé z nich mají 

i antioxidační účinky. Vědecké poznatky prokázaly, že brokolice obsahuje látky, které chrání 

před vznikem chronických onemocnění nebo i rakoviny.  

Klíčová slova 

Brokolice, antioxidanty, vitamin C, vitamin B, glukosinoláty, sulforafan, karotenoidy, 

flavonoidy  

 

Abstract 

Broccoli is one of the vegetable from Brassicae family and contains a lot of biological active 

substances. The most important are B vitamins as well as vitamin C, E and carotenoids, 

glucosinolates and flavonoids. These substances have a great benefit for human health and 

some of them show antioxidant activities. Scientific research has proved that some compounds 

in broccoli protect human body against the cancer.  

Key words 

Broccoli, antioxidants, vitamin C, vitamin B, glucosinolates, sulforaphane, carotenoids, 

flavonoids 
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Úvod 

Brokolice (Brassica oleracea convar. Italica) je zelenina patřící do čeledi brukvovitých 

(Brassicaceae). Pro svůj obsah vitaminů a minerálních látek je často označována za jednu 

z nejzdravějších zelenin. Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health 

Organization) vydala doporučení konzumovat ovoce a zeleninu pětkrát denně v celkovém 

množství cca 0,6 kg na osobu a den. Předpokládá se, že většina lidí přijímá denně jen asi 20 

až 50 % z tohoto doporučeného množství. Nedostatkem ve výživě obyvatelstva České 

republiky je především nadměrný příjem sacharidů v nevhodné skladbě s nedostatečným 

příjmem vlákniny a nedostatek vitaminu C. Je konzumováno příliš mnoho jednoduchých 

sacharidů a málo stravy obsahující nerozpustnou vlákninu. Spotřeba vitaminu C 

u průměrného obyvatele České republiky činí pouze 80 % doporučeného množství. Právě 

brokolice je možným řešením těchto nedostatků. Obsahuje jak nerozpustnou vlákninu, tak i 

vysoké množství vitaminu C a je vhodná i pro diabetiky. Cílem rešeršní práce bylo 

vyzdvihnout biologicky aktivní látky obsažené v brokolici a poukázat na vliv brokolice pro 

lidské zdraví z hlediska prevence civilizačních onemocnění. 

1 Vliv brokolice na lidské zdraví 

Brokolice může sloužit jako prevence: rakoviny prsu, tlustého střeva, močového měchýře, 

prostaty, kůže, srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku a vrozených vad. Je uváděno 

několik studií, které se zabývají zdravotními účinky brokolice. Např. studie prováděná na 

1300 lidech ukázala, že pravidelná konzumace květáku a brokolice chrání před rakovinou 

lépe, než jiné druhy zeleniny. Konzumace květáku jednou týdně je spojena se snížením rizika 

rakoviny o 52 %, brokolice snižuje riziko o 45 %.  

Na Ústavu preventivního lékařství v Brně zjišťovali antimutagenní aktivitu brokolicové šťávy 

ošetřené vysokotlakou metodou a to 500 MPa po dobu 10 min. Tento způsob ošetření 

potlačuje růst mikroorganizmů při zachování nutričně cenných látek. Izotiokyanáty – štěpné 

produkty glukosinolátů, kterých je brokolice bohatým zdrojem, vykazují výrazné 

antimutagenní a antikancerogenní účinky.  

Studie Univerzity v Illinois ukázala, že společná konzumace brokolice a rajčat snižuje riziko 

rakoviny prostaty u mužů. Krysy krmené kombinací brokolice a rajčat vykazovaly zmenšení 

nádorů ve větší míře, než krysy krmené běžnou stravou. Další studie zabývající se rakovinou 

prostaty poukazuje na látku indol-3-karbinol, obsaženou v brukvovité zelenině, která 

zabraňuje reprodukci rakovinných buněk.  

Exprese genů v nádorech může vést k rezistenci vůči lékům, což bývá hlavní překážkou při 

léčbě nádorových onemocnění, jako je rakovina plic. Izotiokyanáty, jako např. sulforafan, 

které obsahuje brukvovitá zelenina, jsou známy jako látky, které podporují detoxifikaci 

enzymů. Tyto složky výživy, které utváří detoxifikační systém by měly být podrobně 

zkoumány, než budou doporučeny jako chemoterapeutikum, protože mohou mít další účinky 

v kombinaci s chemoterapeutickými léky.  

Brokolice je také bohatá na flavonoid nazývající se kampeferol. Studie prováděná v letech 

1984 – 2002 ukazuje, že u žen jejichž strava obsahovala více kampeferolu, bylo prokázáno 

snížení rizika rakoviny vaječníku až o 40 % v porovnání s ženami, které jedí stravu méně 

bohatou na kampeferol.  
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Brokolice obsahuje také glukosinoláty, zvláště glukorafanin, který je prekurzorem 

sulforafanu. Sulforafan ničí bakterii Helicobacter pylori, zodpovědnou za vředovou chorobu 

žaludku. Právě tato bakterie je považovaná za původce většiny případů rakoviny žaludku.  

V pokusech se zjistilo, že sulforafan povzbuzuje tvorbu bílkovin, které působí proti faktorům 

způsobující rakovinu.  

Brokolice však není vhodná jen jako prevence rakoviny žaludku, ale podle nejnovějších 

výzkumů chrání také kůži před zhoubnými následky poškození vzniklých působením 

ultrafialového záření. I zde hraje významnou roli sulforafan, který pomáhá zlepšení stavu 

poškozených buněk kůže po opalování a snižuje tak riziko rakoviny.   

Semena brokolice jsou vydatným zdrojem kyseliny erukové, která je toxická pro lidské 

zdraví. Kyselina eruková vykazuje různé negativní účinky na organizmus (myokardiální 

lipidózy, myokardiální nekrózy a narušení oxidační fosforylace). V přepočtu na čerstvou 

hmotu je obsah kyseliny erukové následující: květy: 0,8 mg.100 g-1, výhonky: 320 mg.100 g-1, 

semena: 12 100 mg.100 g-1. Na základě těchto výsledků lze předpokládat, že květy a výhonky 

brokolice podstatně nepřispívají k celkovému příjmu kyseliny erukové ze stravy.  

Byly navrženy a vyhodnoceny možnosti vývoje nových „funkčních potravin“ ke snížení rizika 

specifických druhů rakoviny. Brokolice byla vyhodnocena jako velmi vhodná potravina, která 

se do značné míry podílí na snižování rizika rakoviny. Byly studovány do hloubky chemické 

charakteristiky fytochemických látek brokolice a jejich vliv na bioaktivní složení látek  

v brokolici.  

2 Vybrané fyziologicky aktivní látky brokolice  

2.1 Aminokyseliny 

Z 20 základních aminokyselin běžně přítomných v bílkovinách dovedou vyšší živočichové a 

člověk syntetizovat v dostatečném množství ve svém organizmu pouze 12, zbývající 

esenciální musí být dodávány v dostatečném množství v potravě. K těmto tzv. esenciálním 

aminokyselinám patří: lyzin, leucin, izoleucin, fenylalanin, metionin, treonin, valin a 

tryptofan. Aminokyselinové složení proteinů brokolice uvádí tabulka 1.   

Tab. 1: Aminokyseliny v brokolici  

Aminokyselina  Obsah [g.100 g-1]  

Tryptofan  0,043  

Treonin  0,106  

Izoleucin  0,104  

Leucin  0,170  

Lyzin  0,198  

Metionin  0,048  

Cystein  0,039  

Fenylalanin  0,128  

Tyrozin  0,075  

Valin  0,153  

Arginin  0,172  
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Histidin  0,066  

Alanin  0,124  

Asparagová kyselina  0,360  

Glutamová kyselina  0,549  

Glycin  0,123  

Prolin  0,131  

Serin  0,099  

2.2 Sacharidy 

Sacharidy jsou nejrozšířenější složkou potravy. Obsah hlavních sacharidů a vlákniny  

v brokolici je uveden v tabulce 2. Hlavními monosacharidy brokolice jsou glukóza a fruktóza,  

v malém množství jsou přítomny další monosacharidy (arabinóza, xylóza aj.). Z 

oligosacharidů se v brokolici vyskytuje sacharóza, a to ve vegetativních částech rostlin, např. 

v listech a stoncích. 

 Tab. 2: Obsah hlavních sacharidů a vlákniny v brokolici 

Sacharidy  Obsah  

[g.100g-1]  

Cukr celkový  0,38  

Sacharóza  0,11  

Glukóza  0,10  

Fruktóza  0,17  

Vláknina  2,70  

Hlavním zásobním polysacharidem brokolice je škrob. Na rozdíl od ovoce obsah škrobu 

zráním roste, jeho vyšší obsah bývá v přezrálých zeleninách. V brokolici se vyskytuje malé 

množství škrobu, které je především vázané na celulózu. Dalšími polysacharidy brokolice 

jsou již zmiňovaná celulóza a hemicelulózy, které tvoří hlavní složky vlákniny. Tato má 

významné příznivé vlastnosti: váže část tuků (i cholesterol) a obsah celulózy zvětšuje objem 

stolice.  

2.3 Lipidy a mastné kyseliny 

Z hlediska výživy jsou nejvýznamnější složkou lipidů mastné kyseliny. Celkový obsah lipidů 

v brokolici je 0,49 g.100 g-1. Následující tabulka 3 udává obsah mastných kyselin  

v brokolici.  

Tab. 3: Obsah mastných kyselin v brokolici  

Mastné kyseliny  Obsah [g.100 g-1]  

Nasycené MK  0,050  

Monoenové MK  0.026  

Polyenové MK  0,130  
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Kyselina eruková, která je přítomna v semenech rostlin brukvovitých, hořčičných nebo 

řepkových má ve vyšších koncentracích toxické účinky. V brokolici se také nachází ve 

vyšším množství kyselina linolenová. Hlavní podíl doprovodných látek lipidů tvoří steroly,  

v brukvovitých rostlinách je obsažen brassikasterol. 

2.4 Minerální látky 

Minerální látky potravin jsou definovány jako prvky obsažené v popelu potraviny nebo 

přesněji jako prvky, které zůstávají ve vzorku potraviny po úplné oxidaci organického podílu 

na oxid uhličitý, vodu aj. Minerální podíl tvoří u většiny potravin 0,5 – 3 hmot %. Přehled 

obsahu minerálních látek v brokolici je uveden v tabulce 4. Z tabulky je patrný vysoký obsah 

vápníku a draslíku. Vápník se v potravinách rostlinného původu nalézá ve formě solí, z nichž 

např. fytinát a oxalát jsou nevstřebatelné, takže je organizmus nemůže kvantitativně využít.  

Zdrojem železa pro člověka bývají potraviny živočišného i rostlinného původu.  

V potravinách rostlinného původu bývá železo vázáno v různých komplexech, zvláště  

s alifatickými hydroxykyselinami, aminokyselinami, tioly, fenoly, ale i s polysacharidy, 

polynukleotidy, peptidy atd. Z hlediska výživy jsou nevyužitelné těžce rozpustné soli, např. 

fytinát železitý, dále polyhydroxyželezité komplexy, popř. i jiné komplexy. Dobrým zdrojem 

železa je právě i brokolice.   

Tab. 4: Minerální látky v brokolici  

Minerální látka  Množství  

[mg.100 g-1]  

Vápník  108,0  

Železo  2,2  

Hořčík  22,0  

Fosfor  73,0  

Draslík  196,0 

Sodík  33,0  

Zinek  0,8  

Měď  0,04  

Selen  1,0 μg.100 g-1  

V zelených rostlinách je převážná část hořčíku vázána jako centrální atom v chlorofylu, látky 

nezbytné pro fotosyntetické děje. V potravinách se vyskytuje hlavně chlorofyl a a chlorofyl b, 

které jsou součástí vyšších rostlin v poměru přibližně 3:1.  

Řada potravin rostlinného původu s vysokými koncentracemi fosforu obsahuje značné 

množství málo rozpustné fytové kyseliny a jejich solí fytátů. Brokolice se řadí mezi rostliny  

s nízkým obsahem fytové kyseliny.  

Draselné ionty se podílejí na důležitém transportním systému, při kterém transport sodných 

iontů z buněk směrem ven je spjat s transportem draselných iontů směrem dovnitř. Jde  

o tzv. spřaženou neutrální pumpu. Hlavním zdrojem draslíku pro člověka jsou potraviny 

rostlinného původu, dobrým zdrojem jsou fazole, špenát, brokolice atd. 
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Zinek je součástí mnoha enzymů, např. karboanhydrázy, alkoholdehydrogenázy, některých 

peptidáz, esteráz atd. V živočišných a rostlinných potravinách bývá zinek vázán  

v různých komplexech. Jeho dobrým zdrojem jsou některé obilniny, luštěniny, maso, játra a 

některé zeleniny jako je opět brokolice. Měďnaté ionty jsou součástí aktivních center řady 

enzymů, zejména oxidoreduktáz.  Zdrojem mědi je i brokolice. Ukázalo se, že selen může do 

jisté míry zastoupit vitamin E a že je pravděpodobně účinným inhibitorem oxidace lipidů v 

organizmu.  

2.5 Vitaminy 

Obsah vitaminů v potravinách ovlivňuje kromě genetických předpokladů daného organizmu 

mnoho dalších faktorů. U potravin rostlinného původu je významný zejména stupeň zralosti, 

klimatické podmínky během růstu, především množství srážek, hnojení, posklizňové 

skladování a zpracování. Obsah vitaminů v brokolici udává tabulka 5. Vysoký obsah vykazuje 

brokolice u vitaminů C a K. 

Vitamin C je důležitý, ve vodě rozpustný antioxidant působící v biologických tkáních, kde 

snadno vychytává reaktivní kyslíkové a dusíkaté radikály a tím efektivně chrání ostatní 

substráty před oxidativním poškozením. Působí rovněž jako antioxidant při regeneraci α-

tokoferolů, když při eliminaci radikálů rozpustných v tuku vznikají tokoferoxylové radikály, 

přičemž se mění na askorbylový radikál. Nejvyšší obsah vitaminu C má čerstvé ovoce a 

zelenina. Studie uvádí, že obsah vitaminu C v brokolici se pohybuje v rozmezí od 20 do 107 

mg.100 g-1.  

Tab. 5: Vitaminy v brokolici  

Vitamin  Obsah vitaminu  jednotky  

Tiamin  0,162  mg.100 g-1 

Riboflavin  0,129  mg.100 g-1 

Niacin  1,221  mg.100 g-1 

Pantotenová kyselina  0,322  mg.100 g-1 

Pyridoxin 0,171  mg.100 g-1 

Kyselina listová 100  μg.100 g-1 

Vitamin C  20,2  mg.100 g-1 

Vitamin E (α-tokoferol)  1,62  mg.100 g-1 

γ-tokoferol, gama  0,16  mg.100 g-1 

δ-tokoferol, delta  0,00  mg.100 g-1 

Vitamin K  224,0  μg.100 g-1
 

 

Vitamin K1 se vyskytuje v potravinách rostlinného původu. K nežádoucím reakcím a ztrátě 

aktivity vitaminu K dochází působením světla, při reakci s redukčními činidly a  

v alkalickém prostředí. V potravinách rostlinného původu se vyskytuje výhradně vitamin K1 

který je běžnou složkou buněk specializovaných na fotosyntézu (chloroplastů). Bohatým 

zdrojem vitaminu K jsou hlavně zelené listové zeleniny.  
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2.6 Přirozená barviva 

Karotenoidy 

Karotenoidní barviva tvoří skupinu žlutých, oranžových, červených až fialových pigmentů, 

které ve většině případů doprovázejí chlorofyly v rostlinách. Jsou to především  

β-karoten, lutein, violaxantin a neoxatin. Karotenoidy nacházející se v brokolici uvádí 

následující tabulka 6:  

Tab. 6 Obsah karotenoidů v brokolici  

Karotenoid  Obsah [μg.100 g-1]  

β-karoten  1573  

Lutein + zeaxantin  1121  

Karotenoidní barviva, která ve své molekule obsahují β-jononový kruh, jsou fyziologicky 

významná, neboť plní funkci provitaminu A. Z hlediska přirozených barviv je další důležitou 

karotenoidni látkou lutein, rozšířený v rostlinách především v chloroplastech.  Studie 

zaměřená na ztrátu β-karotenu ve vařené brokolici během skladování při 1, 5 a při 10 °C 

během 14 dnů dokazuje, že β-karoten zůstává po tuto dobu stabilní. Brokolice je poměrně 

bohatá na β-karoten. Studie zabývající se obsahem β-karotenu v brokolici a jeho 

antioxidačními vlastnostmi uvádí jeho obsah v rozmezí od 0,04 do 2,7 mg.100 g-1.   

Karotenoidy, a tedy i β-karoten jsou důležité biologické sloučeniny, které mohou inaktivovat 

elektronicky excitované molekuly, tento proces se nazývá zhášení (quenching). Příkladem 

takové molekuly je singletový molekulární kyslík (O2), který vzniká fotochemickou reakcí, 

enzymaticky nebo při procesu peroxidace lipidů v membránách (fotoexcitace, chemiexcitace).   

Chlorofyly 

Chlorofylová barviva jsou skupinou zelených barviv, která se nachází  

v pletivech zajišťujících fotosyntézu. Funkce chlorofylu je absorbovat světlo a přenést jeho 

energii do specifických reakčních center fotosystému. Jejich téměř jediné využití je jako 

potravinářská barviva, ale velká nestabilita zabraňuje většímu rozšíření. Chlorofyly jsou jako 

potravinářská barviva téměř ve všech zemích akceptována. 

Flavonoidy a antokyany 

Nejznámější flavonoidy jsou kvercetin a kampeferol. Kvercetin je všudypřítomný v ovoci a 

zelenině. Kampeferol se nachází převážně v listové zelenině a ovoci. S výjimkou antokyanů 

jsou málo pestré (světle až citrónově žluté) a během technologických operací ani během 

skladování potravin se nemění do té míry, aby podstatným způsobem ovlivnily zpracovávané 

potraviny. Flavonoidní látky jsou rovněž důležitými antioxidanty. Mezi nejdůležitější 

flavonoidy obsažené v brokolici patři kampeferol, který má výrazný vliv na snížení rizika 

rakoviny vaječníků u žen. Hydroxybenzoové a hydroxyskořicové kyseliny jsou v rostlinné říši 

velmi rozšířeny a vyskytují se téměř ve všech rostlinách. V brokolici se nachází především 

ferulová a sinapová kyselina. 
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2.7 Přirozené toxické složky potravy 

Nejčastěji se setkáváme s různými strumigeny (goitrogeny), latyrogeny, karcinogeny a 

mutageny. Mezi látky mající jak toxické tak antimutagenní a antikancerózní účinky, patří 

glukosinoláty, které jsou v brokolici i ve všech zeleninách rodu Brassica obsaženy v hojné 

míře.  

Glukosinoláty se vyskytují především v semenech, ale jsou přítomny i ve všech vegetativních 

a dalších částech rostlin čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Jejich hlavním zdrojem v 

potravě člověka je zelí, květák, kapusta, kedluben a v současné době také brokolice a čínské 

zelí. Obsah glukosinolátů v brukvovitých zeleninách je značně proměnlivý v závislosti na 

druhu zeleniny, odrůdě, podmínkách během vegetace a dalších. Odhaduje se, že denní příjem 

glukosinolátů je zhruba 50 mg, u vegetariánů dokonce 110 mg, což je množství srovnatelné 

kupříkladu s denním příjmem vitaminu C. Běžně se v zelenině vyskytuje několik různých 

glukosinolátů, jejichž zastoupení je charakteristické pro danou zeleninu. V brokolici je výskyt 

glukosinolátů uváděn v rozmezí 40 – 340 mg.100 g-1. 

Glukosinoláty jsou stabilní látky pouze v nepoškozených rostlinných pletivech.  

V poškozených buňkách jsou rychle hydrolyzovány zde přítomným enzymem myrosinázou. 

Obecně rozšířené aromatické a indolové glukosinoláty poskytují nestálé isotiokyanáty a 

tiokyanáty. Hlavní glukosinoláty brokolice jsou především glukorafanin, glukobrassicin a 

sulforafan. Syrová brokolice obsahuje této látky málo, zato v brokolici, která je lehce 

povařená (přibližně při 60 °C), jí najdeme dvakrát až třikrát tolik. 

 

Závěr 

Brokolice (Brassica oleracea convar. Italica) se v posledních letech stala velmi vyhledávanou 

zeleninou, je to dáno jejími dietetickými účinky na lidský organizmus, bohatým obsahem 

minerálních látek, aminokyselin, sacharidů, lipidů a v neposlední řadě také vitaminů.  

Brokolice je jedním z nejlepších zdrojů vápníků a draslíku. Dále obsahuje důležité látky, které 

mají převážně antioxidační účinky. Jsou to hlavně vitaminy C a E, kyselina listová, selen, 

karotenoidy, flavonoidy a glukosinoláty. Jsou to látky, které mohou jednotlivě nebo společně 

působit proti rakovinnému bujení.  

Vitamin C je látka hrající důležitou roli v boji proti infekčním chorobám. Kyselina listová 

zase snižuje riziko rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a je velmi důležitá zejména  

v těhotenství. Její dostatek redukuje riziko vzniku zdravotní vady v období prenatálního 

vývoje - rozštěpu páteře plodu. β-karoten je významným protektivním faktorem rakoviny, 

dále snižuje riziko cévních onemocnění, mrtvice a šedého zákalu. Železo a kyselina listová 

hrají také značnou roli při prevenci a léčbě anemie. Vitamin E rovněž působí proti vzniku 

rakoviny, navíc napomáhá zpomalovat proces stárnutí. Přírodní flavonoidy mohou 

významným způsobem působit při prevenci chorob majících svůj původ v oxidačním 

poškození biologických struktur (ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění). 

Kyselina eruková, obsažená v květech, výhoncích a semenech brokolice, je lidskému zdraví 

škodlivá. V květech a výhoncích je obsah této kyseliny zanedbatelný. Naproti tomu semena 
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obsahují vysoký obsah kyseliny erukové. Ty se ovšem u nás zatím nekonzumují, proto není 

třeba se znepokojovat.  

Brokolice je bohatá obzvláště na již zmiňované glukosinoláty, které se v těle přeměňují na 

isotiokyanáty. Tyto látky, mezi které patří i sulforafan, bývají považovány za nejúčinnější 

proti rakovinotvorné látky obsažené v potravinách. Sulforafan působí bakteriocidně na 

Helicobacter pylori, bakterii způsobující žaludeční vředy, které mohou vést až k rakovině 

žaludku.  

Vědecké poznatky dále prokázaly, že pravidelná konzumace brokolice chrání organizmus 

před vznikem plicních nádorů u kuřáků, před rakovinou tlustého střeva, děložního čípku, 

prostaty, močového měchýře, kůže a účinná je také v prevenci kardiovaskulárních chorob. 

Další léčivé účinky spočívají v tom, že zlepšuje trávení a napomáhá prevenci zácpy. Také 

podporuje metabolizmus sacharidů a bílkovin, což se projevuje především při práci svalů. 

Zlepšuje imunitní systém, pomáhá při poruchách spánku, účinkuje proti překyselení 

organizmu a je doporučována i při léčbě nemocí z ozáření.  

Je vhodné konzumovat brokolici třikrát týdně. Mnoho lidí ji pro svou typickou chuť zatracuje, 

ale výčet pozitivních účinků na lidské zdraví hovoří jasně pro zařazení této zeleniny do 

běžného jídelníčku.  
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ZVYŠOVÁNÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI DISTRIBUČNÍCH 

SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM TRANSAKCIONÁLNÍ TEORIE V 

CESTOVNÍM RUCHU 

 

IMPROVING OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF DISTRIBUTION 

SYSTEMS THROUGH USING OF TRANSACTIONAL THEORY IN 

TOURISM 

 
MAREK ZÁBOJ1, RADKA ŠPERKOVÁ2 

 

Abstrakt 

Článek s názvem „Zvyšování ekonomické efektivnosti distribučních systémů s využitím 

transakcionální teorie v cestovním ruchu“ je zaměřen na možnosti spolupráce s obchodními 

partnery a prostředníky a získání výhod ze synergického efektu a snížení nákladů pro subjekty 

podnikající v cestovním ruchu. Hlavním cílem je porovnat dva distribuční systémy: jak 

obchodní vztahy bez obchodního mezičlánku, tak spolupráce s prostředníkem. Pak bude 

možné prokázat ekonomickou efektivnost díky kvantifikaci absolutní a relativní úspory. 

Klíčová slova 

Distribuce, ekonomická efektivnost, transakcionální teorie, cestovní ruch. 

 

Abstract 

The paper with title "Improving of Economic Effectiveness of Distribution Systems through 

Using of Transactional Theory in Tourism" is focused on possibilities to cooperate with trade 

partners and intermediaries and gain benefits from synergy effect and reduction of costs for 

subjects operating in tourism. The main goal is to compare two distribution systems: both 

trade relations without trade intermediary and cooperation with trade intermediary. Then 

economic effectiveness will be proved due to quantification of absolute and relative savings. 

Key words 

Distribution, economic effectiveness, transactional theory, tourism. 
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Introduction 

The well-known marketing mix strategy model provides the basic framework for viewing the 

distribution channel from a marketing management perspective. Recall that the marketing mix 

model portrays the marketing management process as a strategic blending of four basic 

controllable marketing variables (the marketing mix) to meet the demands of market segments 

to which the firm wishes to appeal basic marketing mix variables, often referred to as the four 

P´s, are product, price, promotion and place (distribution). The external uncontrollable 

variables are such major environmental forces as the economy, socio-cultural patterns of 

buyer behaviour, competition, government and technology; the non-marketing functions of 

the firm constitute internal uncontrollable variables. The major tasks of marketing 

management are to seek out potential target markets and to develop appropriate and 

coordinated product, price, promotion and distribution strategies to serve those markets in 

a competitive and dynamic environment. 

Products as results of economic activities of individual producers must be transported to 

consumers or customers from business sphere. Movement of goods and services from 

manufacturer or service provider to consumer is called distribution. The main goal of 

distribution is to ensure transfer of products from first member of distribution channel in 

a such way that customer can buy wanted product in geographically suitable place but also 

suitable time, quantity, price and quality. Distribution is not narrowly specialized discipline 

but it could be complex network of interactions inside of distribution channel. Substance of 

distribution is file of activities realized among independent distributive operators. These 

operators could be manufacturers, trade companies, firms providing the logistic services and 

special forms of intermediaries. 

Alternative structures of the distribution channel represent the individual way of products’ 

movement to final consumer. Each this sale channel is characterized by number and intensity 

of levels, thus amount of operators contacting producer and consumer. As we can see from 

Fig. 1, the sale channel of zero-level is for relationship between producer and consumer. 

When retail is intermediary between producer and consumer then it is one-level sale channel. 

Two levels sale channel represents also wholesale like intermediary between producer and 

retail. Relationship between manufacturer and wholesale can be realized by independent agent 

(dealer) then it is three levels sale channel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Alternative structures of distribution channel - Consumer goods 

Source: Elaborated by author 
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Figure 2: Alternative structures of distribution channel - Production factors 

Source: Elaborated by author 

Figure 2 illustrates usual sale channels of productions factors. The products are sold either 

directly to customer for next processing or the selling is providing by distributors in given 

branch. Manufacturer can sale through the own trade representatives (agents) to customers or 

producer’s representatives can sale to industrial distributor ensuring movement of products to 

final customer. 

Usually zero-level sale channel (direct sale) enables easy control of price, standard of services 

and much bigger influence to sales conditions. This channel is also more flexible and reacts 

more quickly to changing market environment than longer sale channels include further 

distributive operators. On the other hand the longer sale channel means higher specialization 

of providing functions and the distribution cost is lower as a result of concentration advantage 

of business activity. Within the distribution of consumer goods mainly retail and wholesale 

firms are used. In the field of distribution of production factors mostly direct ways of selling 

are used; mainly for complicate and expensive products or products selling just to small 

number of customers and wanting special service. On the contrary, using the intermediaries 

is suitable if the product is standardized, relatively cheap, demand is not concentrated, 

service is not too much complicated or transport charges are relatively high against price of 

product. 

In case of tourism it is possible to implement the same principles in distribution systems. 

Although there are some specific factors in this industry influencing the economic 

effectiveness. Among these characteristics we can recognize intangible services like products 

in tourism. The very first members of distribution channel are service providers 

offering accommodation, gastronomy and catering, transport and other additional services. 

Then the intermediaries could be determined like travel offices, travel agencies, tour 

operators and other subjects forming global distribution systems (for example booking 

institutions). 

Source: Elaborated by author 
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1 Distribution with and without Intermediary 

Beforehand let us look at the theoretical define of the trade benefit as an intermediary. 

Illustrative example is proving the trade necessity – including the next subject into 

distribution channel (see Fig. 3 and Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Four tour operators are in direct contact with four costumers 

Source: Elaborated by author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Four tour operators are in indirect contact with four customers via one travel agency 

Source: Elaborated by author 
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In case without any intermediary (see Fig. 3) it is possible to calculate number of mutual 

contacts like result of multiplying the number of tour operators and number of customers. It 

means for four tour operators and four customers 16 contacts (4 * 4 = 16). Distribution system 

with intermediary (in this case it is travel agency) offers simplification and reduction of total 

number of mutual contacts that could be calculated like sum of number of tour operators and  

number of customers (4 + 4 = 8). Now it is possible to calculate reduction both in absolute 

form (8 mutual contacts) and relative form (50 %). 

Theory is based in that fact that trade is intermediary between production and consumers; 

similarly the travel agency is intermediary between tour operators and customers, respectively 

tour operator is intermediary between service providers (accommodation, catering, transport 

etc.) and customers. One of the possible ways of this problem illustration is using the 

transactional theory. Transactional theory is based on quantification of the transactions 

necessary to ensure the trade between suppliers and customers, resp. between production and 

consumption. There is a presumption: all business partners have to trade one another and the 

result is comparing with situation when all partners contacting only one intermediary. 

Generally it can be formulated by following formulas: 

I. Without intermediary      (1) 

II. With intermediary       (2) 

Mp is then maximal number of mutual transactions among given subjects and N is number of 

business partners. (Pražská, L., Jindra, J., 2006) 

It can be proved by simple example with four trade partners: A, B, C and D. First situation 

means no intermediary among these subjects. That is why the number of mutual transaction is 

6 (AB, AC, AD, BC, BD and CD). In case of one intermediary (S) between these partners the 

number of contacts is 4 (AS, BS, CS and DS). Now the same task could be solved through the 

previous equations and the results must be the same: 

I.  6 

II.  4 

2 Effectiveness of Intermediary and Transactional Theory 

There are more definitions and explanations of transactional theory or analysis in professional 

literature. For example according to International Transactional Analysis Association (2014) 

transactional analysis is a social psychology developed by Eric Berne. Berne’s theory consists 

of certain key concepts that practitioners use to help clients, students, and systems analyse and 

change patterns of interaction that interfere with achieving life aspirations.  Over the past 40 

years, Berne's theory has evolved to include applications in counselling, education, 

organizational development, and psychotherapy. Research studies have evaluated the 

effectiveness of transactional analysis in a wide variety of contexts. 

Before calculation effectiveness and savings due to intermediary between business partners let 

us form the following hypothesis: 
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“The more business partners traded among themselves, thereby the interlink effectiveness is 

increasing.” 

It is useful to use geometric figures to confirm the hypothesis and prove trade intermediary 

effectiveness. Let us start with four business subjects A, B, C and D. Each supplier is 

customer at the same time and his position is located in the vertexes of the square in this 

theory (see Fig. 5). In the middle of this square is situated some trade firm – intermediary S. 

Principle business of this entity is to purchase for resale. In the next step it is necessary to 

compare two situations. First, distribution system without intermediary. It means that trade 

partners have to contact one another. Second, distribution system with trade firm. It means 

that trade partners can contact just one subject S and they can find products from other 

subjects there. Let us suppose then distance between intermediary S and some business 

subject, for example B, is one unit. It means the diagonal of the square is two units. 

 

   D          C 

        

 

 

 

 

 

 

 

                      B             A 

Figure 5: Four trade partners and intermediary S 

Source: Elaborated by author 

In case of the first situation without intermediary each partner has to contact other three 

subjects. Then it is necessary to calculate total number of units for this purpose and find the 

shortest way to meet each other. To solve this task it is necessary to know side of the square. 

If distance SB is one, then SC is one as well and we can use Pythagoras rule to calculate side 

BC from the rectangular triangle BSC: 

CB2 = SB2 + SC2 = 12 + 12 = 2 

CB =  = 1.414 units 

Then it is possible to calculate total number of units for the first system without intermediary. 

We can start according to alphabetical order and subject A is going to B, C, D and back: 
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A: 4 x 1,414 = 5.656 units 

Then B is going to C, D and back through diagonal of the square: 

B: 2 x 1.414 + 2 x 1 = 4.828 units 

Then C is going to D and back: 

C: 2 x 1.414 = 2.828 units 

Total number of units is then: 

5.656 + 4.828 + 2.828 = 13.312 units 

In case of the second situation with intermediary each trade firm is going to point S and back: 

4 x 2 = 8 units 

Finally, we can calculate absolute (ASAV) and relative (RSAV) savings: 

ASAV = 13.312 – 8 = 5.312 units 

RSAV =  = 39.9 % 

2.1 Transactional Theory with Five and Six Business Subjects 

Let us try to confirm the previous hypothesis through transactional theory with using of five 

and six trade partners and one intermediary. We will consider again two distribution systems: 

without and with intermediary. Savings calculation with five subjects 

We can use the regular pentagon in case of five subjects (see Fig. 6). This figure is formed 

from the five same isosceles triangles (with two same sides) and distance between 

intermediary S and vertex of the pentagon (ro) is one unit. 

 

Figure 6: Five trade partners and one intermediary S 

Source: http://www.vypocitejto.cz/matematika/obsah-obvod/petiuhelnik.html, modified by author 
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In this case we cannot use Pythagoras rule because we don’t know two sides of the 

rectangular triangle. That is why it is necessary to use goniometric functions to calculate side 

of the pentagon. But before we have to construct rectangular triangle by the cutting in half for 

example triangle ESD. Angle at vertex S is 72° (360°/5) and half is 36°. Then it is possible to 

calculate half of distance ED due to sinus angle (S) like opposite side to the hypotenuse (SD = 

ro = 1 unit): 

; Then ED = 1.176 units 

Then it is possible to calculate total number of units for the first system without intermediary. 

We can start again according to alphabetical order and subject A is going to B, C, D, E and 

back: 

A: 5 x 1.176 = 5.880 units 

Then B is going to C, D, E and back directly from E to B: 

B: 3 x 1.176 = 3.528 + EB 

We can calculate EB again through sinus of angle ASE (72°) like opposite side to the 

hypotenuse (SE = ro = 1 unit): 

; Then EB = 1.902 units 

Then C is going to D, E and back: 

C: 2 x 1.176 + 1.902 (EB = EC) = 2.352 + 1.902 = 4.254 units 

Then D is going to E and back: 

D: 2 x 1.176 = 2.352 units 

Total number of units is then: 

5.880 + 3.528 + 1.902 + 4.254 + 2.352 = 17.916 units 

In case of the second situation with intermediary each trade firm is going to point S and back: 

5 x 2 = 10 units 

Finally, we can calculate absolute (ASAV) and relative (RSAV) savings: 

ASAV = 17.916 – 10 = 7.916 units 

RSAV =  = 44.18 % 

Savings calculation with six partners 
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We can use the regular hexagon in case of six subjects (see Fig. 7). This figure is formed from 

the six same equilateral triangles (three same sides) and distance between intermediary S and 

vertex of the hexagon (ro) is again one unit. 

Because of equilateral triangles, side of the hexagon is one unit as well. That is why we need 

not determine side of the hexagon and it is possible to start with calculation of the same task 

similarly like in previous cases for the first system without intermediary. We can start again 

according to alphabetical order and subject A is going to B, C, D, E, F and back: 

A: 6 x 1 = 6 units 

Then B is going to C, D, E, F and back directly from F to B: 

B: 4 x 1 = 4 + FB 

 

Figure 7: Six trade partners and one intermediary S 

Source: http://www.vypocitejto.cz/matematika/obsah-obvod/sestiuhelnik.html, modified by author 

We can calculate FB again through sinus of angle ASB (60° = 360°/6) like opposite side to 

the hypotenuse (SB = ro = 1 unit): 

; Then FB = 1.732 units 

Then C is going to D, E, F and back through the middle of hexagon: 

C: 3 x 1 + 2 x 1 (FS = FC) = 5 units 

Then D is going to E, F and back directly from F to D: 

D: 2 x 1 + 1.732 (FD = FB) = 3.732 units 

Then E is going to F and back: 

E: 2 x 1 = 2 units 

 

B 

E D 

F C 

A 



232 

 

Total number of units is then: 

6 + 4 + 1.732 + 5 + 3.732 + 2 = 22.464 

In case of the second situation with intermediary each trade firm is going to point S and back: 

6 x 2 = 12 units 

Finally, we can calculate absolute (ASAV) and relative (RSAV) savings: 

ASAV = 22.464 – 12 = 10.464 units 

RSAV =  = 46.58 % 

 

Conclusion 

The aim of this paper with title “Improving of Economic Effectiveness of Distribution 

Systems through Using of Transactional Theory in Tourism” was to confirm the effectiveness 

of distribution systems with using of business interlink due to transactional theory. There was 

also hypothesis established: “The more business partners traded among themselves, thereby 

the interlink effectiveness is increasing.” The effectiveness and hypothesis mentioned above 

was confirmed through mathematical calculations with using of geometric figures and 

goniometric functions. The results of this contribution can be implemented in tourism industry 

and especially in problem of global distribution systems. Main services providers like for 

example accommodation and gastronomic facilities, transporters, operators of cultural and 

sport centers can improve their competitiveness and market success by more effective 

distribution system with using of trade intermediaries. Another way to take advantages of the 

conclusions reached is to improve relations and overall cooperation between tour operators 

and travel agencies that concentrate product offer just from tour operators. It should be noted, 

however, other factors affecting the success of the distribution channels. Which is e.g. the 

availability and reliability of intermediaries, quality of products, which should meet the 

requirements of customers. 

 

References 

PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. A KOL. Obchodní podnikání – Retail Management. Praha: 

Management Press, 2006. ISBN 80-7261-059-7. 

Website of International Transactional Analysis Association. c2014, (on-line, cit. 2015-02-

19). Available on: < https://itaaworld.org/what-transactional-analysis> 

Website “Vypočítej to” by Adam Kašpárek. c2013, (on-line, cit. 2015-02-7). Available on: 

<www.vypocitejto.cz/matematika/obsah-obvod/petiuhelnik.html> 

Website “Vypočítej to” by Adam Kašpárek. c2013, (on-line, cit. 2015-02-7). Available on: 

<www.vypocitejto.cz/matematika/obsah-obvod/sestiuhelnik.html> 



233 

 

ZDANĚNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V CESTOVNÍM RUCHU 

 

TAXATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN TOURISM 

 
JARMILA ZAVIAČIČOVÁ1 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je provést komparační analýzu zdanění příjmů neziskových organizací před a 

po rekodifikaci soukromého práva v České republice. V první části byla provedena 

komparační analýza pravidel a postupů zdanění příjmů neziskových organizací před a po 

změně v legislativním rámci v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. 

Ve druhé části příspěvku byl zhodnocen zvláštní režim zdanění s využitím modelového 

příkladu neziskové organizace cestovního ruchu.  

Klíčová slova 

Cestovní ruch, zdanění neziskových organizací, daň z příjmů. 

 

Abstract 

The aim of this contribution is to perform a comparative analysis of income taxation of non-

profit organizations before and after the recodification of private law in the Czech Republic. 

In the first part were analyzed the rules and procedures of income taxation of non-profit 

organizations before and after the change in the legislative framework in relation with entry 

into force of the new Civil Code. In the second part of the contribution was evaluated special 

tax scheme using the model  example of a non-profit organization of tourism. 
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Tourism, taxation of non-profit organizations, income tax. 
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Úvod 

Neziskové organizace plní nezastupitelnou roli v občanské společnosti, významné postavení 

mají také v oblasti cestovního ruchu. V České republice působí v cestovním ruchu různé 

subjekty neziskového sektoru - obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy, agentury pro regionální 

rozvoj, různé asociace, Czech Tourism, AHR ČR, krajské centrály cestovního ruchu, kluby, 

sdružení, svazy a další nestátní neziskové organizace. 

Terminologie v oblasti neziskového sektoru není v současné době ustálená, chápání pojmů 

neziskový sektor a nezisková organizace mohou být různá. Příspěvek vychází ze systému 

kontinentálního práva2, kde neziskový sektor zahrnuje kromě neziskového veřejného sektoru 

také neziskový soukromý sektor. Pro účely zdanění je rozhodující vymezení neziskových 

organizací zákonem o daních z příjmů, které vychází také z širšího pojetí. Mezi neziskové 

subjekty se zahrnují jak organizace zřizované veřejnou správou, tak organizace nevládní. Od 

ledna 2014 vstoupila v platnost velká rekodifikace soukromého práva, ta přinesla změny také 

v daňovém režimu neziskových organizací. 

Cílem příspěvku je provést komparační analýzu zdanění neziskových organizací před a po 

rekodifikaci soukromého práva v České republice se zaměřením na daň z příjmů. V práci byly 

použity standardní metody vědecké práce. V první části byla provedena komparační analýza 

pravidel a postupů zdanění neziskových organizací před a po změně v legislativním rámci 

v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Ve druhé části byla pak 

použita metoda deskripce, analýzy, komparace a syntézy, byl zde zhodnocen zvláštní režim 

zdanění s využitím na modelovém příkladu neziskové organizace cestovního ruchu.  

1 Komparační analýza daňového režimu neziskových organizací před a 

po rekodifikaci soukromého práva 

Princip zdaňování příjmů neziskových organizací vychází ze stejného základního předpisu 

jako u podnikatelských subjektů, kterým je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v patném znění (dále jen „ZDP“), neziskovým organizacím však ZDP přiznává určitá daňová 

zvýhodnění. 

1.1 Definice neziskových subjektů 

Poplatník, který není založen nebo zřízen pro účely podnikání 

Před rekodifikací soukromého práva nebyl žádným právním předpisem definován pojem 

veřejná prospěšnost. Pro účely zdanění se vycházelo ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, v platném znění, kde byly neziskové organizace vymezeny jako „poplatníci, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“.3 V ZDP byl dále stanoven výčet těchto 

subjektů, a to: zájmová sdružení právnických osob s právní subjektivitou, pokud nejsou 

zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, 

politické strany a hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace a nadační 

fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby podle 

zvláštního právního předpisu, veřejné výzkumné instituce, obce, kraje, organizační složky 

                                                 
2 Ve světě označováno jako civil law. 
3 § 18, odst. 3, zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 31.12.2013 
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státu, příspěvkové organizace, státní fondy, subjekty, o nichž tak stanovil zvláštní zákon 

(například společenství vlastníků jednotek nebo honební společenstva). 

Zavedení institutu veřejně prospěšného poplatníka 

Nový občanský zákoník obsahuje nově úpravu veřejné prospěšnosti: „Veřejně prospěšná je 

právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním 

vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají 

podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud 

hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“4 Podmínky pro získání statusu 

veřejné prospěšnosti měly být blíže upraveny zákonem o statusu veřejné 

prospěšnosti5, tento zákon však dosud nebyl přijat. Vlivem nové právní úpravy také došlo 

k institucionálním změnám u současných neziskových organizací.6, které se zapisují 

do veřejných rejstříků. 

Tab. 1: Přehled počtu právních forem s primární neziskovou činností zapsaných ve veřejných rejstřících 

k 1. 3. 2015 

Právní forma Počet zapsaných subjektů 

Spolek 88 213 

Pobočný spolek 27 393 

Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů 1 053  

Nadace 547 

Nadační fond 1 558 

Ústav 189 

Obecně prospěšná společnost 3 059 

Celkem 122 012  

Zdroj: mfcr.cz, 2015 

Pro účely zdanění je určující nová definice veřejně prospěšného poplatníka, stanovená 

v ZDP7: „Veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který v souladu se svým 

zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu 

veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“. 

Tato definice znamená vazbu na vymezení činnosti organizace ve statutu, stanovách, 

ve zřizovací nebo zakladatelské listině. Nové je dále taxativní vymezení subjektů, 

které nejsou zařazeny za veřejně prospěšné poplatníky a nemohou tedy využít daňové 

benefity. 

 

                                                 
4 § 146, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
5 Právnické osoby se statusem by měly právo uvést ve svém názvu, že jsou veřejně prospěšné. Získáním statusu 

veřejné prospěšnosti by bylo možné uplatňovat daňové benefity. 
6 Občanská sdružení jsou nabytím účinnosti nového občanského zákoníku automaticky považována za spolky, 

obecně prospěšné společnosti jsou označovány novým občanským zákoníkem jako ústavy. Nové obecně 

prospěšné společnosti však již nebudou zakládány. Nadace a nadační fondy se automaticky transformují na 

nadace a nadační fondy ve smyslu nové právní normy. Zájmová sdružení právnických osob se stejně jako 

obecně prospěšné společnosti budou i nadále řídit stávajícími předpisy. Zákoník právní úpravu 

zájmových sdružení právnických osob neobsahuje, nové zájmové sdružení právnických osob již nebude možné 

založit. 
7 § 17a, odst. 1. Zákona č. 589/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění 
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Tab. 2: Veřejně prospěšný poplatník 

VPP od 1.1.2014 jsou VPP od 1.1.2014 nejsou 

Organizace zaměstnavatelů8 (svazy, asociace) Obchodní korporace 

Zájmová sdružení právnických osob 

NEZISKOVÉHO CHARAKTERU včetně 

dobrovolného svazku obcí, s osvobozeným 

členským příspěvkem 

Profesní či jiná komora s povinným 

členstvím se zdaňovaným členským 

příspěvkem 

Spolek, pobočný spolek, odborové organizace Hospodářská komora a Agrární komora9 

Honební společenstvo ČT, ČR, ČTK 

Církev, náboženská společnost, církevní PO Poplatník založený za účelem ochrany a 

hájení podnikatelských zájmů svých členů 

se zdaňovaným členským příspěvkem 

Politická strana, politické hnutí Zdravotní pojišťovna 

Veřejná vysoká škola Společenství vlastníků jednotek 

Veřejná výzkumná instituce Tzv. rodinná nebo smíšená nadace10 

Školská právnická osoba  

Obecně prospěšná společnost  

Ústav  

Nadace kromě rodinných nadací  

Nadační fond  

Státní fond  

Příspěvková organizace  

Obec, kraj  

Regionální rada regionu soudržnosti  
Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování 

1.2 Konstrukce základu daně  

U poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, podléhaly dani z příjmů 

v zásadě pouze příjmy z činností, ve kterých dosahovali zisku, včetně příjmů z reklamy a z 

nájemného (mimo pronájmu státního majetku). Proti obecnému přístupu, který se uplatňuje v 

řadě států světa, kdy příjmy z veřejně prospěšné činnosti neziskových organizací nejsou 

zdaňovány vůbec, se u nás příjmy z této činnosti přesahující související náklady (výdaje) 

stávaly součástí základu daně. Příjmy, které neziskovým organizacím, jako poplatníkům daně 

z příjmů vznikaly, se pro účely zdanění členily na příjmy, které nebyly předmětem daně, 

příjmy, které byly předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, příjmy zdaňované zvláštní 

sazbou daně, příjmy zdaňované v samostatném základu daně a příjmy zahrnované do základu 

daně z příjmů. 

U poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nebyly předmětem daně 

z příjmů především příjmy dosažené v hlavní činnosti, kdy náklady vynaložené na tyto příjmy 

byly vyšší než tyto příjmy. Toto se posuzovalo za celé zdaňovací období. V případě, kdy v 

rámci jednoho druhu činnosti realizoval neziskový subjekt stejné výkony za různé ceny (se 

ziskem i se ztrátou), posuzovaly se jednotlivé výkony samostatně, nebylo možné je vzájemně 

                                                 
8 musí danit členské příspěvky, přesto jsou VPP. 
9 není VPP, přestože má dobrovolné členství a zdaňuje členské příspěvky 
10 nadace – které dle zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých nebo jejichž činnost směřuje k 

podpoře osob blízkých zakladateli 
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kompenzovat. Předmětem daně z příjmů nebyly také úroky z vkladů na běžném účtu, přičemž 

nerozhodovalo, zda příjmy plynoucí na běžný účet byly z pohledu daně z příjmů příjmy 

zdaňovanými nebo příjmy, které nejsou předmětem daně. Předmětem daně z příjmů u 

neziskových poplatníků nebyly ani dotace a jiné formy státní podpory nebo podpory z 

rozpočtů obcí, poskytované v souladu s rozpočtovými pravidly ČR.  

Po rekodifikaci je i nadále zákonem vymezeno, co není předmětem daně u VPP, a to příjmy 

ze ztrátové nepodnikatelské činnosti, dotace, příjmy z převodu a nájmu státního majetku, 

příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi (týká se církví), výnos daně (příjem, který se týká obcí). 

Předmětem daně u VPP jsou vždy stejně jako dříve příjmy z reklam, z členských příspěvků, 

příjmy v podobě úroků a nájemného s výjimkou nájemného státního majetku. Změna oproti 

úpravě platné do konce roku 2013 je ve zdaňování úroku z vkladů na účtech, nově se u VPP 

uplatňuje zvláštní sazba daně.11 V nové právní úpravě se stejně jako dříve posuzuje ztrátovost, 

a to za celé zdaňovací období v rámci jednoho druhu činnosti. Zdaňují se pouze příjmy z 

činností se ziskem, v tomto ohledu není změna. 

Ke změně nedošlo není u stanovení základu daně. Základem daně z příjmů je rozdíl, o který 

příjmy převyšují výdaje, při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Do příjmů 

vstupujících do základu daně se i nadále nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně, a 

příjmy osvobozené od daně z příjmů. Pro poplatníky - neziskové subjekty, je-li výše uvedené 

dodrženo, to znamená, že do základu daně z příjmů se zahrnují příjmy z hospodářské činnosti 

a příjmy ze ztrátové hlavní činnosti. Změna není ani u povinnosti vést v účetnictví odděleně 

příjmy, které jsou předmětem daně a které nejsou předmětem daně.  

Široký a úzký základ daně v nové právní úpravě 

Důležité je rozlišení mezi daňovým poplatníkem se širokým základem daně a s úzkým. 

Poplatník se širokým základem musí dávat povinně daňové přiznání a vše co je příjmem 

organizace, je předmětem zdanění.  

Veřejně prospěšnými poplatníky s širokým základem daně jsou stejně jako dříve veřejné 

vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a poskytovatelé zdravotních služeb. Nově se 

poplatníky se širokým základem daně stávají ústavy a obecně prospěšné společnosti. 

Poplatníky s úzkým základem daně jsou ostatní VPP – např. nadace, nadační fondy a spolky.  

Tab. 3: Předmět daně u VPP od roku 2014 – úzký základ daně 

 Příjmy VPP  

Není předmětem daně 
Je vždy 

předmětem daně 
Je osvobozeno 

Ztrátová hlavní činnost Příjmy VPP Např. členské příspěvky 

Dotace, příspěvky, podpory  z veř. rozpočtů  Kostelní sbírky 

Podpora od Vin. Fondu  Výnosy nadační jistiny 

Výnosy daní a poplatků   

Úplata za státní majetek   

Bezúplatné nabytí (restituce) u církví    
Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování 

                                                 
11 uplatní se sazba 19%, nerozlišuje se, zda se jedná o účet běžný či nikoliv 
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Tab. 4: Předmět daně u VPP od roku 2014 – široký základ daně 

Příjmy VPP 

Předmětem daně Je osvobozeno 

Vše kromě investiční dotace Možnost některého z vymezených titulů v § 19 ZDP 

 Dědictví a odkaz 

 Dary – vazba na veřejně prospěšné činnosti (dle § 20 odst. 8) 

 Veřejné sbírky 
Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování 

Ve vztahu k šířce základu daně se dle nové právní úpravy budou zdaňovat i úrokové příjmy 

z účtu. Srážková daň bude uplatňována u veřejně prospěšných poplatníků, kteří nemají 

předmětem daně veškeré příjmy (uplatňují tzv. úzký základ daně), a to zejména u těchto 

poplatníků: spolky, registrované církve a náboženské společnosti, zájmová sdružení 

právnických osob, která nejsou založená za účelem podnikání a mají členské příspěvky 

osvobozené od daně (např. Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a 

moravských výrobních družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, různé 

asociace), odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, politické strany a politická hnutí, 

organizační složky státu, příspěvkové organizace, nadační fondy, nadace, avšak pouze 

v případě, že neslouží ani nesměřuje k podpoře osob blízkých jejímu zakladateli a vklad na 

účtu není součástí nadační jistiny. Obdobně bude srážková daň uplatňována na úrokové 

příjmy z účtu u společenství vlastníků jednotek, která od 1.1.2014 již nejsou považována za 

VPP. 

1.3 Uplatňování zvláštního odpočtu  

O specifickou odčitatelnou položku, mohli poplatníci, neziskové subjekty snížit základ daně z 

příjmů, a to až o 30 % z upraveného základu daně (již předtím sníženého o případnou 

daňovou ztrátu, odčitatelnou položku na výuku učňů a odčitatelnou položku nákladů na 

výzkum a vývoj). Prostředky získané tímto odpočtem museli použít pouze na financování 

ztrátové hlavní činnosti, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích 

obdobích. Výše odečtu byla limitována dolní hranicí 100 000 Kč a horní hranicí 3 000 000 

Kč, maximálně však do výše základu daně. 

Jednou z nejvýraznějších změn po rekodifikaci je zúžení skupin poplatníků, kteří budou moci 

ve svém daňovém přiznání uplatnit zvláštní odpočet. Toto snížení nelze použít pro obce, 

kraje, poskytovatele zdravotních služeb a profesní komory a poplatníka založeného za účelem 

ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů. 

Omezeně lze použít pro obecně prospěšnou společnost a ústav, které však musí prostředky 

získané touto úsporou použít již v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) 

prováděných nepodnikatelských činností.  

Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou 

vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce 

mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 3.000.000 Kč, za obdobných 

podmínek jako před rokem 2014. 
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2 Zvláštní daňový režim na modelovém příkladu 

U neziskových organizací je uplatňován omezený daňový režim, kdy jsou využívána různá 

zvýhodnění, tzn. úlevy, osvobození nebo výjimky ze zdanění. Tento zvláštní daňový režim 

nemusí být vždy výhodou.   

Pro činnost neziskových organizací je důležitá šíře vymezení jejich poslání. Způsob, jakým je 

poslání vymezeno, má vliv na základ daně a daňovou povinnost neziskové organizace. 

Problémem může také být skutečnost, že o některých aktivitách nelze jednoznačně říct, zda 

jsou součástí činnosti hlavní či jde o aktivity „nad rámec“ posláním vymezené činnosti.  

Vliv rozdílně vymezeného poslání na základ daně bude posouzeno u neziskové organizace 

v oblasti cestovního ruchu (centrum volného času), která poskytuje následující služby: 

pořádání jednodenních zájezdů, dětské tábory, jazykový kurz, přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám na VŠ. Všechny tyto činnosti provádí nezisková organizace v rámci své hlavní 

činnosti.  

Tab 5 Základ daně s podrobně vymezeným posláním  

 

Poslání organizace v rozlišení na jednotlivé činnosti (v tis. Kč) 

Celkem  

(v tis. Kč) 

 Pořádání 

zájezdů 

Dětské 

tábory 

Jazykový 

kurz 

Přípravný     

kurz 

 

Výnosy  370   300  400 500 1570 

Náklady 240   450  720 320 1730 

Rozdíl 130  -150 -320 180 -160 

Základ daně 130    0   0 180  310 
Zdroj:Vlastní zpracování 

Pokud by tyto činnosti provozoval podnikatelský subjekt, vznikla by mu ztráta a neměl by 

žádnou daňovou povinnost. Bude-li uvažováno o neziskové organizaci, která sleduje odděleně 

tyto čtyři činnosti, budou předmětem daně ty činnosti, ve kterých dosahuje zisku (tj. pořádání 

zájezdů a přípravný kurz). Po odečtení odpočtu, který může nezisková organizace využít, 

dojde ke sníženému  základu daně, který činí 10 000 Kč. (130 + 180 -  300).  

Tab 6  Základ daně s obecněji vymezeným posláním 

 

Poslání organizace v rozlišení na jednotlivé činnosti (v tis. Kč) 

Celkem  

(v tis. Kč) 

 Cestovní ruch  Vzdělávací činnost   

Výnosy  370 300 400 500 1570 

Náklady 240 450 720 320 1730 

Rozdíl           -20             -140 -160 

Základ daně             0                 0    0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Nezisková organizace má při obecněji vymezeném poslání možnost sledovat spolu činnosti, 

které spolu souvisí (tj. cestovní ruch a vzdělávací aktivity). U služeb cestovního ruchu 

společně dosáhne ztráty -20 tis Kč, při sledování vzdělávacích aktivit společně dosáhne též 
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ztráty, která činí -140 tis Kč. Tudíž mu nevzniká žádná daňová povinnost a základ daně se 

rovná nule.  

Z těchto modelů je zřejmé, že při současném systému zdanění je důležité zvážit, jak podrobně 

vymezit činnosti ve stanovách. Neziskové organizace jsou tímto systémem nuceny k tomu, 

aby odhadovaly, jaké činnosti pro ně budou ziskové a které ztrátové a podle toho je uvést ve 

stanovách. Tím mohou získat úspory na daních.  

 

Závěr 

Systém zdanění neziskových organizací uplatňovaný v ČR je zcela specifický. Neziskové 

organizace si mohou u daně z příjmů uplatnit různé zvýhodnění, stále však neexistuje vazba 

na statut veřejné prospěšnosti. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti nebyl dosud přijat. 

Rekodifikace soukromého práva přinesla změny v legislativním rámci fungování neziskového 

sektoru. Nový občanský zákoník vymezuje tři typy právnických osob: korporace, fundace a 

ústavy. Neziskové organizace se musí rozhodnout, jakou právní formu zvolit. Občanská 

sdružení se mohou transformovat do spolků anebo do ústavů, či sociálních družstev. Obecně 

prospěšné společnosti musí učinit rozhodnutí, zda se transformují do podoby ústavů nebo zda 

zůstanou tím, kým jsou, a budou nadále pracovat podle zrušeného zákona.  

Do roku 2014 přinášelo problémy již samotné vymezení pojmu neziskový poplatník daně 

z příjmů, problematické bylo používání právní formy subjektu jako měřítko pro daňová 

zvýhodnění. Nyní bude pro účely posouzení, zda se jedná o veřejně prospěšného poplatníka, 

záležet na formulaci hlavní činnosti v zakladatelském právním jednání, statutu, stanovách atd. 

A může dojít i k situaci, kdy bude u takovéhoto poplatníka převažovat činnost podnikatelská, 

a přitom se na něj bude hledět pro účely daně z příjmů jako na veřejně prospěšného 

poplatníka podle definice hlavní činnosti v jeho zakladatelském dokumentu. 

Zvláštní postup zdanění spočívá zejména v povinnosti rozlišovat ziskovou a ztrátovou hlavní 

činnost organizace. Při agregovaném vymezení činností organizace může dojít ke vzájemné 

kompenzaci ziskových a ztrátových činností (tabulka 6), zatímco při detailním vymezení 

k úplné kompenzaci ziskových a ztrátových činností nedochází (tabulka 5) 

Neziskové organizaci je umožněno snížit si základ daně o zvláštní odčitatelnou položku. Toto 

snížení je v současné době diferencováno podle různých typů organizací. 
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Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. 
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