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ÚVOD 

 
Rok 2017 je ve znamení 10. výročí založení Vysoké školy obchodní a hotelové. 

Při této významné události pořádá X. ročník mezinárodní vědecké konference na téma Nové 

trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu.  

Konference slouží k setkávání zástupců akademických obcí vysokých škol, výzkumných 

organizací, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků  

i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní 

správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse  

o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se tématu konference  

a studentského workshopu, který je součástí programu. 

 

Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie představují poněkud specifický sektor, který 

ovlivňuje a zároveň je ovlivňován působením řady faktorů z různých oblastí. Tyto jsou často  

nezávislé na možnostech a zdrojích jednotlivých subjektů. S dynamicky se měnícím 

prostředím rostou nároky na znalosti a dovednosti pracovníků, včetně schopnosti analýzy 

kvality v podnicích různých odvětví služeb. Vysoká škola obchodní a hotelová svým 

působením přispívá k rozvoji těchto schopností, a to jak prostřednictvím svých 

vědeckovýzkumných aktivit, tak snahou neustále rozvíjet a inovovat své studijní programy. 

Jako relativně mladá vysoká škola se nezaměřuje pouze na teorii, ale cílí dále – zejména do 

podnikové sféry a úzké provázanosti s praxí. Flexibilně reaguje na požadavky trhu práce 

prohlubující obor cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, což dokazuje velmi vysoká 

úspěšnost absolventů na trhu práce. 

 

V souladu s tématem konference a workshopu jsou vymezeny 4 tematické sekce: 

 

1. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj 

2. Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

3. Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

4. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

 

Organizátoři konference děkují všem účastníkům za účast a jsou přesvědčeni, že i v tomto 

roce přinese konference spoustu zajímavých informací a poznatků obohacujících pedagogický 

proces, vědeckovýzkumnou činnost a sepětí vědy a výzkumu s praxí. 
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VLIV DESIGNU SKLENICE NA VNÍMÁNÍ AROMATICKÉHO 

SPEKTRA VÍN 

IMPACT OF THE GLASS DESIGN ON THE PERCEPTION OF 

FLAVOR SPECTRUM OF WINES 

Pavla Burešová, Bohdana Janštová, Miroslav Fišera, Stanislav Kráčmar
 

 

Abstrakt 

Cílem šetření bylo ověřit výzkumnou otázku, zda nádoby na pití vína mohou ovlivnit 

senzorické vnímání aromatu u vína. Byla použita metoda senzorické analýzy. Tato metoda 

byla testována na 70 respondentů zjistit, do jaké míry je materiál a tvar nádoby ovlivňují 

výslednou kvalitu vína při pití. Výsledky studie ukazují, že nejlepší materiál na podporu 

kvality aroma vína je sklo. Kromě materiálu je důležitým faktorem pro výslednou kvalitu vína 

tvar sklenice, silueta, velikost – výška, objem a délka uchopovací zóny (nožka), pitná zóna – 
okraj sklenice a tloušťka skla. 

Klíčová slova  

Aroma, Modrý portugal, sklenice, Veltlínské zelené, víno. 

Abstract 

The aim of investigation was to verify the research question, if vessels for drinking wine can 

influence the sensory characteristics of wine – aroma. The method of sensory analysis was 

used. This method was tested on 70 respondents to find out to what extent the material and 

shape of the vessel affect the final quality of the wine when drinking. The results of study show 

that the best material to support the quality of expression, appearance, aroma and taste wine 
in the glass. Besides the material the important factor for the final quality of the wine is 

shape, glass silhouette, size – height, volume and shape of the cup, the length of the gripping 

zone (leg), drinking zone – edge of the glass and the quality and thickness of the glass.  

Key words 

Aroma, Blue Portugal, Glass, Gruner Veltliner, Wine.   
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ÚVOD 

Vědecká veřejnost předpokládá, že se víno začalo vyrábět a konzumovat přibližně kolem 
10 000 let př. n. l. někde v oblasti dnešní Gruzie, Turecka a Arménie. Gruzínci a příslušníci 

národů v jihovýchodním cípu Evropy a v Přední Asii pili víno např. ze zvířecích rohů (Hauft, 

1998). Vinaři jižních svahů Kavkazu jako první prosazovali metodu fermentace za nižších 

teplot a proto uchovávali víno v nádobách (kvevri) 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). Ve středověku se používaly ke konzumaci 

vína převážně hliněné nádoby a později se rozvinula rukodělná práce a přinesla keramické 

nádoby využitelné v kuchyni, při stolování včetně pohárů na víno (Holub, 2011). Ve 14. 

století se začaly uplatňovat poháry z materiálů – zlata, stříbra a cínu. Pro slavnostní 

příležitosti se však používaly i poháry ze skla. Sklenice, převážně barevné a různě zdobené se 

začaly využívat ve starověkém Římě. V Českých zemích se rozvinul sklářský průmysl na 
počátku 14. století a s ním se vyvíjí i design vinné sklenice. Rozvoj dokonalých technologií 

pronikl do sklářství i vinařství a nové technologie umožňují vyrobit sklenice pro všechny 

styly vín. V současné době jsou využívány sklenice odpovídající stylům vína, ale také mnoha 

světovým odrůdám révy vinné v závislosti na zpracování vína a použitých výrobních 

technologiích.  

MATERIÁL A METODIKA 

Cílem experimentu bylo ověřit hypotézu, zda lze předpokládat, že materiál a tvar nádoby, ve 
které je podáváno víno, ovlivňuje intenzitu aromatických látek u vína. Senzorická hodnocení 

vybraných odrůdových vín byla zkoumána metodou smyslové analýzy pod vedením 

zkušeného certifikovaného hodnotitele. Analýza byla vymezená do smyslového hodnocení 

aroma a vyjádření popisu vjemů ve škále 1 – 10. Segment 70ti hodnotitelů tvořili jak poučení 

hodnotitelé (75 %) tak také nezkušení konzumenti vína (25 %). Hodnocení proběhlo vždy ve 

stejný čas (který je považován za ideální) mezi 11:00 – 13:00 hodinou. Výsledná hodnocení 

byla zaznamenávána každým hodnotitelem do protokolu, dále sumarizována a vyjádřena 

numericky do tabulek a grafů. Výsledky zobrazují rozsah intenzity aroma vína v jednotlivých 

nádobách. Předmětem primárního zkoumání bylo hledat odpovědi 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. Pro zjištění objektivních senzorických výsledků byly vybrány nápojové nádoby z 

různých materiálů a tvarů: mezinárodně standardizovaná degustační sklenice ISO, sklenice 

určená pro odrůdu Veltlínské zelené (VZ), plastová nápojová sklenice určená pro catering, 

sklenice určená pro odrůdu Modrý portugal (MP), otevřená sklenice na víno (tumbler)  

a keramický pohár.  

Vzorky zkoumaných vín byly zakoupeny u producentů a lze je charakterizovat dle 

následujících informací uvedených na etiketě: MODRÝ PORTUGAL – pozdní sběr 2013, 

Vinařská oblast Morava; podoblast Velkopavlovická; obec Hustopeče; viniční trať – Růženy, 

alkohol: 12 %; zbytkový cukr: 0,3 g/l; kyseliny: 5,5 g/l. VELTLÍNSKÉ ZELENÉ – výběr z 
hroznů 2013, Vinařská oblast Morava; podoblast Mikulovská, obec Dunajovice, viniční trať – 

Ořechová hora, alkohol: 12 %; zbytkový cukr: 8,1 g/l; kyseliny: 7,9 g/l.  

VÝSLEDKY A DISKUZE 

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

vlastnosti současných stylů vín (umocňující jejich kvalitu) je sklenice čirá a tenkostěnná s 

jemně zabroušeným okrajem, s dlouhou nožkou a optimálně prostorným kalichem, který se 
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zužuje směrem k pitné zóně. Uvedené skutečnosti potvrzují hodnocení zdůrazňující negativní 

vlastnosti u keramických nádob, u plastových nádob a také u silnostěnných sklenic se 

zakulaceným okrajem (při použití rovné nápojové sklenice s označením tumbler).  

Z obrázku 1 je patrné, že víno podané v nevhodné nádobě podporuje značné utlumení 

původního aroma vína viz plastová sklenice, kde po vyloučení negativních aromatických látek 

jako je plíseň, chlorofylové tóny, alkohol apod. je detekováno pouze minimum vůní (3 u VZ a 

5 u MP). Pro aroma současných stylů vín se jako nejméně vhodný materiál jeví plast. Vliv na 

rozvoj aromatických látek ve víně má také tvar a objem sklenice. Sklenice na víno má 

osobitou siluetu a 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.  
 

 

Obrázek 1: Komparace výsledných bodových hodnocení aroma u zkoumaných vín ve všech 

pěti nádobách  

Obrázek 2 znázorňuje rozvoj aromatických složek zkoumaných vín ve sklenici ISO, která je 

určená pro jako univerzální podle OIV
1
. Vyhodnocené degustační archy vykazují rozvoj 

ovocného aroma u obou vín. U bílého vína (Veltlínské zelené, výběr z hroznů, Valtice) je 

dominantní citrusové, odrůdové, jablečné a květinové aroma, v menší míře se projevovala 
negativní aroma – alkohol. Ovocné, kořenité a dřevité aroma dalo vyniknout ve zvýšené míře 

Modrému portugalu. Podobně byly hodnoceny a znázorněny výsledky aromatického spektra 

vín ve všech nádobách.   

                                               
1
 L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 

0 10 20 30 40 50 60 70

 odrůdová sklenice

ISO sklenice

plastová sklenice

tumbler na nealko

keramiký pohár

 odrůdová
sklenice

ISO sklenice plastová sklenice tumbler na nealko keramiký pohár

Červené víno MP 64 49 18 26 22

Bílé víno VZ 49 44 5 21 20

Celkové výsledky bodového hodnocení aroma ve zkoumaných nádobách  
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Obrázek 2: Příklad znázornění výsledků senzorické analýzy u vnímání aromatického spektra 

vína podávaného ve sklenici ISO 

Hodnotitelé vín a enologové se shodují v základních názorech na vlastnostech, designu a 
dalších parametrech sklenice pro současné styly vín. Bílá moderní, jednoduchá vína si 

vyžadují štíhlejší tvar sklenice, která umožní vnímat primární aroma v nose a také chuť na 

patře. Středně plné styly bílých vín s převažujícím aroma zralého ovoce si lze vychutnat ve 

sklenicích střední velikosti, z níž vyzrálé ovocné aromatické tóny stoupají k horní části 

sklenky. Tradiční, mohutnější bílá vína zrající v dřevěných sudech vyžadují prostornější 

kalich, ve kterém lze rozvinout sekundární aroma (podpořené vinifikací). Česká a moravská 

růžová vína konzumujeme svěží, mladá a jejich aroma vynikne ve štíhlejší sklenici ve tvaru 

tulipánu. Červená vína vyžadují prostornější kalich pro rozvinutí aroma i chuti. Obecně platí 

pravidlo čím vzácnější a ušlechtilejší víno, tím objemnější bude sklenice.
 
Tvar štíhlé flétny 

vyhovuje šumivým vínům, umožní koncentrovat aromatické látky na stěnách sklenice a 

zpomaluje únik oxidu uhličitého (Burešová, Johnson, Joseph). 

ZÁVĚR 

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

enogastronomickou kulturou. 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 vůni vína. Nádoby z 

tenkého skla, byly vnímány hodnotiteli za vhodnější, než nádoby tlustostěnné či plastové. 

Sklenice musí být přiměřeně krásná, osobitá a funkční v závislosti na stylu vína. Tvar vinné 
sklenice nejvíce ovlivňuje senzorickou vlastnost vnímanou čichovými senzory. Výsledky 

vykazují, že současné styly moravských 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.  
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JE NÍZKÁ TEPLOTA SUŠENÍ OVOCE A ZELENINY VÝHODNĚJŠÍ? 

META ANALÝZA DAT  

 

IS LOW DRYING TEMPERATURE FAVORABLE TOWARDS 

QUALITY OF FRUITS AND VEGTABLES? META-ANALYSIS OF DTA 

Libor Červenka, Zuzana Červenková, Helena Velichová 

 

Abstrakt 

V této práci byl aplikován meta-analytický postup (poměr výsledků, PV) pro zjištění efektu 

teploty sušení na obsah karotenoidních látek a antokyanů v ovoci a zelenině u studií 

publikovaných v letech 1990-2016. Hodnoty PV klesaly s  rostoucí teplotou sušení 

v porovnání s obsahem látek v syrovém produktu. Při srovnání obsahu karotenoidů a 
antokyanů v produktech sušených při nízké teplotě (40 °C) a vyšších teplotách (50 °C-80 °C) 

nebyl zjištěn významný rozdíl v obsahu sledovaných látek.   

Klíčová slova 

Meta-analýza, sušárna, karotenoidní látky, antokyany. 

 

 

 

Abstract 

The effect of drying temperatures on carotenoid and anthocyanin contents in fruits and 

vegetables was evaluated using meta-analytical approach (response ratio, RR). Relevant 

research papers were obtained by review process. RR values decreased with the increase in 

drying temperature in comparison with the raw counterparts. No significant differences were 

found between the content of bioactive componds in products dried at low (40 °C) and higher 

(50 °C–60 °C) temperatures. 

Key words 

Meta-analysis, air-forced oven, carotenoid, anthocyanin 
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Úvod 
V současné době jsou na vzestupu různé alternativní výživové směry, které slibují 

svým zastáncům samé pozitivní dopady na zdraví. Jedním z nich je vitariánství, které je 

založeno na konzumaci rostlinné stravy a to převážně v syrovém stavu nebo minimálně 

tepelně opracované. Takto připravená strava si podle zastánců zachovává maximální obsah 

živin a aktivitu enzymů. Podle autorky Russo (2009) lze vitariánskou stravu připravit z výše 

uvedených důvodů sušením při teplotách nepřesahujících 46 °C. Je však sušení při nízké 

teplotě opravdu výhodnější? V našich dřívějších pracích jsme prokázali, že příprava krekrů 
z pohanky při teplotě 40 °C představovala mikrobiologické riziko, které se snižovalo 

s rostoucí teplotou sušení. Na druhé straně, antioxidační aktivita produktů se významně 

nelišila (Brožková et al., 2016a; Brožková et al., 2016b).  

Karotenoidní látky a antokyany patří mezi přírodní pigmenty ovoce a zeleniny 

a vyznačují se celou řadou benefičních účinků na zdraví člověka. Jejich pravidelná 

konzumace je spjatá se zpomalením procesu stárnutí, snižují riziko vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění, rakoviny, cukrovky nebo neurologických nemocí. Při tepelném zpracování 

(sušení) však může docházet k jejich degradaci v závislosti na teplotě, času, rychlosti 

proudění sušícího vzduchu a dalších faktorech. Toto tvrzení však nelze zobecňovat, protože 

jednotlivé studie prokázaly jak negativní (Bchir et al., 2012; Marey a Shoughy, 2016), tak 

pozitivní účinky (Guarte et al., 2005; López-Vidaña et al., 2015) vyšších teplot na obsah 
karotenoidních látek a antokyanů.  

Pro srovnání velikosti efektů zjištěných v jednotlivých nezávislých studiích lze použít 

statistický nástroj meta-analýzu. Existuje celá řada různých parametrů, které kvantifikují 

velikosti efektů v závislosti na počtu vstupních dat (N) a přesnosti měření (vyjádřené 

standardní odchylkou). V tomto případě byla použita metoda poměru výsledků (PV), která 

kvantifikuje výsledky experimentu jako změnu průměrné hodnoty (�̅�) pro experimentální (E) 
a kontrolní (K) skupinu (Hedges et al., 1999): 

 

𝑃𝑉 = ln(�̅�𝐸/�̅�𝐾)            (1) 

 

Tato metoda byla úspěšně použita pro stanovení vlivu kulinárních technik na obsah 
pigmentů v zelenině (Murador et al., 2014) nebo kvantifikaci efektu potravinářských 

technologií na obsah reziduí pesticidů v ovoci a zelenině (Keikotlhaile et al., 2010). V našem 

případě byl analyzován vliv teploty sušení na obsah karotenoidních látek a antokyanů v ovoci 

a zelenině. 

 

Materiál a metodika 
Vlastní meta-analýze předcházela systematická rešerše literatury s využitím databází 

Scopus a ISI Web of Knowledge v období prosince 2016. Pro hledání relevantních článků 

byly použity následující kombinace klíčových slov: „fruit or vegetable“, „carotenoid“, 

„anthocyanin“, „drying or dried“, „temperature effect“, „oven“, „convective“, „dehydrat*“, 

„air drying“, „thermal treatment“, „reten* or reduced“. Všechny nalezené záznamy byly 

zpracovány s využitím programu EndNote X3. V první fázi byly odstraněny všechny 

duplicitní záznamy a na základě nezávislého hodnocení všemi autory byly vybrány články, 

které splňovaly následující kritéria: a) článek v anglickém jazyce, b) použití pouze 

konvenčního zařízení s nuceným oběhem vzduchu, c) teploty sušení 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 
°C a 80 °C, d) výsledky vyjádřeny na sušinu, e) uveden počet opakování a f) přítomnost 

standardní odchylky měření. Články byly nejprve hodnoceny na základě informací 

obsažených v názvu a abstraktu, poté byl kontrolován plný text článku. Výsledky uvedené 

v tabulkách byly použity přímo pro meta-analýzu. V případě dat uvedených v grafech byl 
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požádán korespondenční autor o jejich numerické vyjádření, jinak byl graf zvětšen, vytištěn a 

hodnoty byly zjištěny pomocí pravítka.  

Dále byl aplikován postup dle Hedgese et  al. (1999) a byla spočítána Q-statistika, 
hodnoty PV (poměr výsledků), 95% interval spolehlivosti (IS) a pravděpodobnost platnosti 

hypotézy (p). Obsah karotenoidních látek a antokyanů v rostlinném materiálů po sušení při 40 

°C byl použit jako kontrola a byl srovnáván s hodnotami po sušení při 50 °C, 60 °C, 70 °C a 

80 °C (40/50, 40/60, 40/70, 40/80). V rámci studie byly také hodnoceny obsahy 

karotenoidních látek a antokyanů ve vzorcích v syrovém stavu a sušených vzorcích. Všechny 

výpočty byly prováděny v tabulkovém procesoru MS Excell.  

 

Výsledky a diskuze 
V databázích ISI Web of Knowledge and Scopus bylo nalezeno celkem 745 záznamů pro 

karotenoidní látky a 648 pro antokyany. Po vyloučení duplicitních záznamů a kontrole názvů 

článků bylo vybráno celkem 140 záznamů odpovídajících vstupním kritériím. U těchto článků 

byly dále kontrolovány abstrakt, metoda sušení a forma vyjádření výsledků. Pro meta-analýzu 

vlivu nízké teploty sušení na obsah karotenoidních látek bylo vybráno 14 publikací, v případě 

antokyanů celkem 8 publikací. V případě srovnání obsahu látek v sušených a syrových 

vzorcích bylo vybráno 16 studií v případě antokyanů a 24 studií pro karotenoidní látky. Obsah 

karotenoidních látek byl nejčastěji vyjádřen jako celkový obsah karotenoidů 
(spektrofotometrická metoda), β-karotenu, obsah lykopenu a luteinu (metodou HPLC). Obsah 

 

Tabulka 1 Meta-analýza vlivu teploty sušení na obsah karotenoidních látek v ovoci a 

zelenině 

T (°C) k N Q PV IS(95%) p 

40/50 9 43 2712,9 1,02 1,10–0,94 0,70 

40/60 11 53 2216,8 1,02 1,05–0,99 0,20 

40/70 7 30 600,5 0,81 0,85–0,77 <0,001 
40/80 7 37 2683,5 0,98 1,17–0,82 0,83 

Syrové/sušené 
 T (°C) 

      

40 7 34 2332,5 0,88 0,84–0,92 <0,001 

50 9 45 3002,9 0,70 0,64–0,75 <0,001 
60 21 148 213417,0 0,69 0,61–0,78 <0,001 

70 11 45 56065,6 0,41 0,34–048 <0,001 

80 9 41 2153,2 0,58 0,53–0,63 <0,001 

k, počet studií; N, počet měření; Q, Q-statistika; PV, poměr výsledků; IS(95%); 95% interval 

spolehlivosti; p, pravděpodobnost. 

antokyanů byl ve všech vybraných studiích zjišťován spektrofotometrickou metodou. 

Kompletní seznam studií vybraných pro meta-analýzu je uveden v elektronické příloze 

(elektronická příloha)
1
. Jak je patrné z tabulky 1, ve všech případech byly k dispozici 

výsledky minimálně dvou nezávislých studií, proto je možné data použít pro účely meta-

analýzy. Vysoké hodnoty Q-statistik indikuje významnou heterogenitu ve vzorcích, což není 

vzhledem k charakteru dat nic překvapivého. Je nutné si uvědomit, že na retenci látek během 

                                               
1
 dostupná na adrese: https://unipardubice-

my.sharepoint.com/personal/lice0194_upce_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=153bfc150c76043c18c1e8d

17bdcb4f16&authkey=ATTR89X62lIrCoq7AEbdS8o 
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sušení nemá vliv jen teplota, ale také další parametry, jako jsou doba sušení, rychlost proudění 

vzduchu, velikost vzorků aj. Hodnoty PV ukazují, zda došlo ke snížení obsahu karotenoidních 

látek (PV < 1) nebo ke zvýšení (PV > 1) ve srovnání s kontrolním vzorkem. V případě 
porovnání obsahu karotenoidů ve vzorcích ovoce a zeleniny sušenými při 40 °C a vyššími 

teplotami bylo zjištěno, že zvýšením teploty sušení na 50 °C, 60 °C nebo 80 °C prakticky 

nedochází ke změnám v obsahu (PV = 0,98–1,02), i když toto zjištění nelze považovat za 

statisticky významné (p > 0,05). Pouze porovnáním obsahu karotenoidů po sušení při 40 °C a 

70 °C byl zjištěn statisticky významný úbytek karotenoidních látek (PV = 0,81; p < 0,001). 

Porovnáním obsahu karotenoidních látek v sušených a syrových vzorcích byl zjištěn klesající 

trend hodnot PV s rostoucí teplotou sušení. Sušením při 40 °C byla zjištěn významný pokles 

karotenoidů (PV=0,88; p < 0,001), který dále pokračoval až na velmi nízké hodnoty PV 

v případě sušení při 70 °C nebo 80 °C. Na základě těchto zjištění můžeme tvrdit, že teplota 

sušení významně ovlivňuje obsah karotenoidních látek v ovoci a zelenině a nízká teplota 

sušení (40 °C) má významný efekt v retenci karotenoidů ve srovnání s obsahem v syrovém 
stavu.  

V případě meta-analýzy vlivu teploty sušení na obsah antokyanů bylo získáno méně studií. To 

je patrné z tabulky 2, kde pro kombinaci 40/70 byla meta-analýza provedena pouze 

z výsledků dvou studií. To je v principu možné, nicméně to výrazně snižuje věrohodnost 

meta-analýzy. Výsledky těchto dvou prací jsou téměř protichůdné, hodnota PV má široký 

interval spolehlivosti (IS = 1,09–0,46). V případě porovnání obsahy antokyanů v produktech 

byly získány hodnoty PV < 1, nicméně intervaly spolehlivosti také obsahují také hodnoty PV 

vyšší než 1. 

 

Tabulka 2 Meta-analýza vlivu teploty sušení na obsah antokyanů v ovoci a zelenině  

T (°C) k N Q PV IS(95%) p 

40/50 3 12 733,1 0,97 1,64–0,57 0,92 
40/60 7 33 1122,4 0,91 1,17–0,70 0,46 

40/70 2 6 28,7 0,70 1,09–0,46 0,11 

40/80 4 24 53,9 0,77 0,93–0,64 0,008 
Syrové/sušené  
T (°C) 

      

40 6 30 30688,1 1,21 0,60–2,47 0,60 

50 3 36 5250,1 0,46 0,28–0,77 0,003 

60 12 101 91170,0 0,40 0,37–042 <0,001 

70 7 67 44546,3 0,40 0,38–0,55 <0,001 
80 5 15 926,1 0,26 0,17–0,41 <0,001 
 

k, počet studií; N, počet měření; Q, Q-statistika; PV, poměr výsledků; IS(95%); 95% interval 

spolehlivosti; p, pravděpodobnost. 

 

Obecně tedy nelze tvrdit, že by sušení ovoce a zeleniny při 40 °C bylo výhodnější ve 

srovnání se sušením při 50, 60 a 70 °C. Pouze v případě sušení při 80 °C bylo prokázáno 
významné snížení obsahu antokyanů ve srovnání s produkty sušenými při 40 °C (PV = 0,77; p 

= 0,008). Porovnáním obsahu antokyanů v ovoci a zelenině v syrovém stavu a sušených při 

různých teplotách bylo zjištěno, že k významným změnám v obsahu dochází až při sušení při 

teplotách 50, 60, 70 a 80 °C (PV = 0,46–0,26). Navíc je zde patrný klesající trend hodnot PV 

s rostoucí teplotou sušení.  
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Závěr 

Sledování vlivu sušící teploty na retenci biologicky aktivních látek v ovoci a zelenině 

je důležitým faktorem při optimalizaci sušícího procesu u konkrétních produktů. Z obecného 
hlediska lze tento faktor analyzovat pomocí meta-analýzy výsledků studií vybraných podle 

přesných kritérií. Na základě výpočtu poměru výsledků lze se statistickou významností tvrdit, 

že retence karotenoidů a antokyanů v sušených produktech je významně ovlivněna teplotou 

sušení, pokud ji srovnáváme s obsahem látek v syrovém (nezpracovaném) rostlinném 

materiálu. V případě porovnání obsahu karotenoidů a antokyanů v produktech sušených při 40 

°C a obsahu těchto látek při teplotách vyšších, nebyl zaznamenán žádný významný trend. 

Z hlediska přípravy pokrmů pro „vitariány“ nemá sušení při nízké teplotě (tj. 40 °C) 

podstatný vliv na retenci karotenoidů a antokyanů. Sušením při vyšších teplotách (např. 50 °C 

nebo 60 °C) lze dosáhnout stejného výsledku, vyšší teploty sušení mohou být navíc účinnější 

z hlediska zajištění mikrobiální kvality.  
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DEVITALIZÁCIA MIKROORGANIZMOV V GASTRONOMICKÝCH 

SUROVINÁCH A POTRAVINÁCH S VYUŽITÍM NEKONVENČNÝCH 

METÓD 

 

MICROORGANISM DEVITALISATION IN GASTRONOMIC RAW 

MATERIALS AND FOODS BY USING OF UNCONVENTIONAL 

METHODS 
 

 

Juraj Čuboň, Simona Kunová,  Peter Haščík, Miroslava Kačániová, Adriana Pavelková, 

Petronela Cviková, Lenka Trembecká, Jana Tkáčová, Marek Bobko, Miroslav Kročko 

 

Abstrakt 

Štúdia analyzuje  možností využitia nekonvenčných metód na devitalizácie mikroorganizmov 
v gastronomických surovinách. Tradičné tepelné metódy sa často využívané pre vysokú 

účinnosť pri devitalizácii mikroorganizmov a enzýmov. Pri tepelnom ošetrení však dochádza 

ku chemickým zmenám, ktoré zhoršujú senzorické vlastnosti potravín a  znižujú ich nutričnú 

hodnotu. V súčasnosti sa overujú ekonomicky efektívne metódy devitalizácie mikroorganizmov  

ako sú mikrofiltrácia, mikrovlnné žiarenie, ultrazvuk, pulzné elektrické pole (pulse electric 

field – PEF), vysokotlaková pasterizácia a vysokotlaková homogenizácia. Základným 

princípom PEF technológie je aplikácia krátkych impulzov elektrickým poľom s dĺžkou 

mikrosekúnd až milisekúnd s intenzitou 10 - 80 kV.cm
-1

.  Vysokotlakové ošetrenie potravín 

(HP) sa vykonáva v rozmedzí  od 100 do 1000 MPa, pri izbovej alebo vyššej teplote (60 - 80 

°C).  Aplikácia ultrazvuku znižuje  hrúbku bunkových stien, čo má za následok oddelenie 

membrány od bunky. Pri aplikácii na tekuté potraviny vznikajú dva typy bublín vyskytujúcich 
sa v dôsledku ultrazvukového žiarenia a to bubliny s jemným kolapsom (stabilná kavitácia) a 

kavitačné bubliny so silným rozpadom (prechodná  kavitácia).  

Mikrofiltrácia je metóda filtrácie mikroorganizmov bez použitia tepla a v porovnaní s 

konvenčnou pasterizáciou je účinnejšia pri odstraňovaní bakteriálnych spór. V praxi sú 

využiteľné mikrofiltre od  0,1 až 800 μm. Medzi nevýhody patrí znečistenie povrchu filtračnej 

membrány, ktorá negatívne ovplyvňuje jej priepustnosť a selektívnosť.   

 

Kľúčové slová   
pulzné elektrické pole, vysokotlaková pasterizácia,  ultrazvuk, mikrofiltrácia, mikrovlnné 

žiarenie 
 

Abstract 

The study analysed the use of unconventional methods to devitalization of microorganisms in 

the gastronomic raw materials. Traditional heat treatment is popular because it is highly 

effective in devitalisation of microorganisms and inactivation of enzymes. The heat treatment 

is occurred chemical changes that change the sensory properties of foods, but mainly 

reducing their nutritional value. Due to this, the search for new technologies, such as the 

pulsed electric field (PEF), ultrasound or high pressure homogenization and high pressure 

pasteurization. The basic principle of PEF technology is the application of a brief pulse of 
electric field with a length of microseconds to milliseconds intensity of 10-80 kV.cm

-1
. High-

pressure treatment of foodstuffs (HP) is carried out from 100 to 1000 MPa, at room 
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temperature or above 60 to 80 °C. The application of ultrasound reduces the thickness of the 

cell walls, resulting in separation of the membrane of the cell. At the application to liquid 

foods formed are two types of bubbles occurring as a result of the ultrasonic irradiation 
bubble and the collapse of the fine (stable cavitation) and the cavitation bubbles with strong 

disintegration (transient cavitation). Microfiltration is a method for filtering micro-organisms 

without the use of heat compared to conventional pasteurisation is effective in removing 

bacterial spores. In practice are used microfilters from 0.1 to 800 μm. The disadvantages 

include pollution of surface filtration membrane, which adversely affects its permeability and 

selectivity. 

 

Keywords  
pulsed electric field, high-pressure pasteurization, ultrasound, microfiltration, microwave 
radiation 

 

 

 

 

 

Úvod 

 
Konvenčné tepelné ošetrenie je obľúbené v potravinárskom priemysle, vzhľadom na vysokú 

účinnosť pri devitalizácii mikroorganizmov a enzýmov. Tepelné ošetrenie má však vplyv na 
zmenu senzorických vlastnosti potravín, ale hlavne ovplyvňuje ich nutričnú hodnotu. 

Nekonvenčné technológie boli vyskúšané v minulosti ale neboli konštrukčne doriešené. Na 

zabezpečenia stabilnej účinnosti týchto technológií je potrebné overenie pre veľkovýrobnú 

prax, aby mohli byť silnou konkurenciou pre tradičné ošetrenie (Maged et al., 2012).  

 

 

Ultrazvuk  
Pod ultrazvukom rozumieme mechanické kmity s frekvenciou vyššou ako je schopné počuť 

ľudské ucho, približne nad 20kHz, toto  vlnenie je schopné prechádzať plynom, kvapalinami 

a pevnými materiálmi.  
Podľa intenzity sa rozlišuje ultrazvuk s nízkou u a vysokou frekvenciou.  Ultrazvuk s nízkou 

frekvenciou sa vyznačuje nízkou úrovňou príkonu (≤ 1 W.cm
-2

) a vysokými frekvenciami (0,1 

– 20 MHz), ktoré ponechávajú systém bez zmeny. Naopak, vysoko-frekvenčný ultrazvuk má 

vysokú úroveň príkonu (10 – 1000 W.cm
-2

) a relatívne nízke frekvencie (≤ 0,1 MHz), ktoré 

môžu viesť k fyzikálnym a chemickým zmenám v materiáli (McClements, 1995).  

Ultrazvuk s vysokou frekvenciou sa používa na odplynenie tekutých potravín, extrakciu 

enzýmov abielkovín, indukciu oxidačno-redukčných reakcií a inaktiváciu enzýmov (Knorr et 

al., 2004).  

 

Krátke pôsobenie ultrazvuku znižuje  hrúbku bunkových stien, čo má za následok oddelenie 

membrány od bunky. Účinnosť ultrazvuku v rozpadajúcich mikroorganizmoch spočíva v 
súbežných dejoch akustickej kavitácie. Akustická kavitácia je definovaná ako proces tvorby, 

rastu a následný rozpad bublín ako reakcia na pôsobenie ultrazvukových vĺn v kvapalnom 

médiu (Gao et al., 2014; Talal et al., 2014).  

Šírenie ultrazvukových vĺn spôsobuje  bublinkové kmitanie a následný kolaps bubliny.  

Uvedené javy generujú tri účinky: mechanické, tepelné a chemické účinky. Pri aplikácii na 

tekuté potraviny sa popisujú dva typy bublín vyskytujúcich sa v dôsledku ultrazvukového 
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žiarenia a to bubliny s jemným kolapsom (stabilná kavitácia) a kavitačné bubliny so silným 

rozpadom (prechodná  kavitácia).  

Výkonný ultrazvuk vytvára lokalizovaný vysoký tlak a teplotu, kedy sa bubliny rozpadnú. 
Inaktiváciu mikroorganizmov je v dôsledku mechanických účinkov ultrazvuku (Talal et al. 

2014). Z experimentov vyplýva , že gram negatívne baktérie sú na ultrazvuk citlivejšie ako 

baktérie gram pozitívne, väčšie bunky sú citlivejšie ako menšie a tyčinkovité baktérie sú 

citlivejšie ako kokovité baktérie (Gao et al., 2014; Talal et al., 2014). 

Mikroprúd  generovaný z kmitania stabilných bublín vytvára dostatočné napätie na  

prasknutie membrány mikrobiálnej bunky. Mikroprúd  spôsobuje veľké lokalizované sily, aby 

bunkové steny praskli, čo má za následok fyzické poškodenie buniek. Taktiež sa potvrdil, že 

kombinácia tlaku a teploty prispieva k inaktivácii mikroorganizmov. Experimenty  boli 

vykonávané pri teplotách 45 °C, 50 °C a 55 °C a ultrazvukových silách 50 W, 180 W 100 W. 

(Talal et al., 2014).  

 
 

Mikrofiltrácia  
Počas mikrofiltrácie sú častice, ktoré sú rozptýlené v kvapaline, zachytávané polopriepustnou 

membránou. Mikrofiltračné membrány obsahujú póry s priemerom 0,1 až 10 μm. Hlavné 

perspektívy využitia v mliekarenskom priemysle je v odstránení baktérií (200-800 μm), 

prípadne  na odmastenia srvátky a získavaní kazeínu. V praxi sa úspešne využíva 

mikrofiltrácia vína (0,1-0,4 μm).  

Mikrofiltrácia je metóda bez použitia tepla a v porovnaní s konvenčnou pasterizáciou je 

účinnejšia pri odstraňovaní bakteriálnych spór. Medzi nevýhody patrí znečistenie povrchu 

filtračnej membrány, ktorá negatívne ovplyvňuje jej priepustnosť a selektívnosť. Membránu 
je potrebné často oplachovať, čo nepriaznivo vplýva na ekonomickú efektívnosť tejto 

technológie (Maubois, 2002). 

 

 

Pulzné elektrické pole (PEF) 
Princípom PEF (pulse electric field) technológie je aplikácia krátkych impulzov elektrickým 

poľom s dĺžkou mikrosekúnd až milisekúnd s intenzitou 10 - 80 kV.cm
-1

. Proces je založený 

na pulzných elektrických prúdoch prechádzajúcich  výrobkom, ktorý je umiestnený v potrubí 

medzi elektródami. Potraviny sú schopné prenášať elektrické impulzy z dôvodu prítomnosti 

iónov, pretože výrobok má určitý stupeň elektrickej vodivosti. Pri aplikácii elektrického poľa 

elektrický impulz  pôsobí na surovinu (mlieko, homogenizované mäsové dielo, ovocné šťavy) 
a v dôsledku nabitých molekúl sa dostane do každého bodu suroviny.  Po ošetrení sa 

potravina sterilne balí a skladuje pri chladiarenských teplotách.  (Maged et al., 2012). 

Využitie PEF sa javí ako perspektívna alternatíva konvenčných metód spracovania tekutých a 

polotekutých potravín, akými sú mlieko, jogurt, šťavy, polievky, tekuté vajcia a pod. Oproti 

pasterizácií má PEF technológia aj nízku mieru znečistenia životného prostredia. PEF má 

však aj nevýhodu hlavne obmedzená inaktivácia  bakteriálnych spór a enzýmov. Je možné 

využiť kombináciu PEF s  použitím baktericínov, kyselín, PEF a tepla (Maged et al., 2012). 

 

 

Vysokotlaková metóda (HPP) 
Hjelmqwist (2005)  uvádza, že spracovanie potravín pomocou vysokého tlaku (High 

Pressure- HPP) je vhodnou alternatívou k tradičným tepelným metódam. Metóda s  využitím 

vysokého tlaku má značný poteciál využitia pri konzervácií potravín a ošetrení mlieka, ako aj 

pri výrobe inovatívnych potravín s novými texturálnymi alebo funkčnými vlastnosťami, ale aj 

pre výrobu inovatívnych potravín, s novými texturálnymi alebo funkčnými vlastnosťami.  

https://www.researchgate.net/topics?ev=nav_discussions
https://www.researchgate.net/topics?ev=nav_discussions
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Vysokotlakové ošetrenie potravín sa vykonáva tlakom od 100 do 1000 MPa, pri izbovej alebo 

vyššej teplote od 60 do 80 °C, s cieľom inaktivovať aj spóry kedy sa čas predlžuje až na 30 

min. Tlak zvyšuje teplotu potraviny o 2 – 3 °C. Väčšina ošetrení sa vykonáva 
v diskontinuálnom alebo polokontinuálnom zariadení. Značnou výhodou vysokotlakového 

spracovania mlieka je schopnosť udržať si pôvodnú čerstvosť, chuť, farbu a výživovú 

hodnotu a schopnosť devitalizácie mikroorganizmov (Cheftel, 1995).   

HPP má svoje obmedzenia, nepôsobí na C. Botulinum a niektoré ďalšie škodlivé 

mikroorganizmy, ktoré sú odolné voči tlaku. Ak sú  uvedené mikroorganizmy prítomné, HPP 

musí byť použitý spolu s ďalším barierovým procesom, napr. teplom. Tento proces 

spracovania je menej invazívny než samotná pasterizácia. Produkty na ošetrenie HPP musia 

mať vyšší obsah vody, ale nemôže obsahovať vzduch, napr. jahody,  pretože tieto produkty by 

boli rozdrvené tlakom. Produkt môže byť v obaloch, tlak sa rovnomerne aplikuje vnútri aj 

mimo obalu. Došlo by k roztrhnutiu obalu ak by bolo vo vnútri aj  zanedbateľné množstvo 

vzduchu. Nevýhodou je ošetrovanie jednotlivých balení samostatne (čo je pomalšie ako 
kontinuálne metódy) a pomerne vysoké počiatočné  náklady HPP.  Táto technológia sa 

perspektívne javí aj pri ošetrení hotových jedál (Pereda at al., 2007). 

 

 

Mikrovlnný ohrev  
Mikrovlnná energia sa v súčasnosti využíva v domácnostiach najmä na tepelné spracovanie, 

akými sú pečenie, varenie, sušenie, ohrievanie a rozmrazovanie. Počas mikrovlnného ohrevu 

v mikrovlnnej rúre dochádza k rýchlemu prenikaniu tepla do potravín bez kontaktu s 

výhrevným telesom, resp. horúcim povrchom. Požadovaná teplota sa dosahuje za pomerne 

krátky čas. Najväčšou nevýhodou mikrovlnného ošetrenia potravín je nerovnomernosť ohrevu 
v celej potravine (Villamiel et al., 2009).  

 

Využitie mikrovlnného ohrevu na varenie a spracovania potravín je stále obľúbené. Existuje 

množstvo parametrov, ktoré môžu mať vplyv na účinnosť mikrovlnného ohrevu 

v potravinách, ako je príkon, veľkosť dutiny, opotrebovanie magnetronu a i. Najväčší vplyv 

má obsah vody, iónový obsah, hustota, tvar, tepelná vodivosť a merné teplo. Najväčšou 

nevýhodou mikrovlnného ošetrenia je nerovnomerný ohrev,  pričom dochádza k tvorbe 

teplých a studených miest v potravine a neúplnej inaktivácii mikroorganizmov (Pucciarelli et 

al., 2005; Mazen et al., 2014). Nerovnomerné ohrievanie (rozloženie teploty) môže byť 

zlepšené použitím vlnového miešadla, alebo zahrievaním potraviny pri nižšom výkone 

a dlhšom čase. V prípade salmonely, bolo preukázané, že už niekoľko buniek môže spôsobiť 
ochorie (Pucciarelli et al., 2005). Vplyv mikrovlnného ohrevu na Salmonella enteritidis 

(naočkovaného na čerstvé kurča) bol skúmaný v mikrovlnnej rúre (800 W) pri vysokej a 

strednej úrovni (600 W) výkonu. Po 110 sekundách pri vyššom výkone baktérie Salmonella 

enteritidis neprežili, ale za 140 sekúnd pri strednej úrovni výkonu boli patogény stále 

prítomné (Pucciarelli et al., 2005).  

 

 

Záver 
Práca je zameraná na skúmanie možností využitia nekonvenčných metód na devitalizáciu 

mikroorganizmov v potravinárstve. Konvenčné tepelné ošetrenie je vysoko efektívne pri  

devitalizácii mikroorganizmov a enzýmov ale dochádza k zhoršeniu senzorických vlastností 

potravín a k znižovaniu ich nutričnej hodnoty. Použitia ultrazvuku znižuje  hrúbku bunkových 

stien, čo má za následok oddelenie membrány od bunky. Pri aplikácii na tekuté potraviny 

vznikajú dva typy bublín vyskytujúcich sa v dôsledku ultrazvukového žiarenia a to bubliny s 

jemným kolapsom a kavitačné bubliny so silným rozpadom.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030207715953
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Mikrofiltrácia je metóda filtrácie mikroorganizmov bez použitia tepla a v porovnaní s 

konvenčnou pasterizáciou je účinnejšia pri odstraňovaní bakteriálnych spór. Medzi nevýhody 

patrí znečistenie povrchu filtračnej membrány, ktorá negatívne ovplyvňuje jej priepustnosť a 
selektívnosť.  Základným princípom pulzného elektrického poľa je aplikácia krátkych 

impulzov elektrickým poľom s dĺžkou mikrosekúnd až milisekúnd. Vysokotlakové ošetrenie 

potravín (HP) sa vykonáva  v rozmedzí 100 až1000 MPa, pri izbovej alebo vyššej teplote od 

60 do 80 °C. Vysokotlaková pasterizácia (HPP) je  v súčasnosti diskontinuálny proces 

založený  na využívaní extrémne vysokých tlakov v rozmedzí 400 až 600 MPa. 1100 nm.  

 

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný s podporou VEGA 1/0411/17. 
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PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VEŘEJNĚ 

DOSTUPNÉHO WI-FI PŘIPOJENÍ K INTERNETU 

 

THE LEGAL LIABILITY OF THE OPERATION OF FREE WI-FI 

CONNECTION ON TO INTERNET 
 

Pavel Dopita 

 

Abstrakt 

Právní odpovědnost provozovatele veřejně dostupného Wi-Fi připojení k internetu v 

souvislosti s rozhodnutím Evropského soudního dvora v Lucemburku ve věci C-484/14 mezi 

Tobiasem Mc Faddenem a společností SonyMusic Entertainment Germany GmbH na základě 

směrnice o elektronickém obchodu č.2000/31/ES. Jak ochranu autorského práva na internetu 

řeší české právní normy a jaký dopad na ně toto rozhodnutí má. Doporučení pro české 

poskytovatele služeb v oblasti hotelnictví a restauračních služeb. 

 

Klíčová slova 

Free Wi-Fi, právní odpovědnost, prevence kriminality, nelegální stahování, autorské právo, 

cestovní ruch  

 

Abstract 

The legal liability of the operation of free Wi-Fi connection on the internet on the basis of the 
decision of the European Court of Justice in Luxembourg in case C-484/14  between Tobias 

Mc Fadden and SonyMusic Entertainment Germany GmbH. The analysis of the conditions 

according to the regulations on electronic trade No. 2000/31/ES and of the results of this 

decision to the Czech legal system. The recomandation for the czech operators of Hotels And 

restaurants. 
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Úvod 

 
Jednou z velmi důležitých otázek při rozhodování o výběru dovolené, či víkendového pobytu, 
se v současné době stává dostupnost a využitelnost informačních technologií. Přesněji 

dostupnost internetu. Tato služba hraje často i roli v tak prosté volbě, kam jít v neděli na oběd. 

Z tohoto důvodu dnes většina zařízení, působících v některé oblasti cestovního ruchu, tedy 

hotely i restaurace, již jako standard nabízí veřejně dostupné wi-fi připojení k internetu 

zdarma. Nemusí být ale vše pro provozovatele této služby tak snadné, že jen zpřístupní svým 

zákazníkům veřejně dostupné připojení. Je to zejména proto, že ne všichni příjemci této 

služby se chovají tak, aby neporušovali dané právní normy [1]. Ať již vědomě či nevědomě. 

Nejčastěji se jedná o porušení autorských práv při sdílení a stahování souborů, které obsahují 

autorské dílo a jsou tak chráněné zákonem [4]. Občas i poškozování osobnostních práv, 

například na diskusních fórech či sociálních sítích, kde se dostávají do rozporu se zákonem na 
ochranu osobních údajů, pokud pořizují a šíří citlivé záznamy

1
, případně občanským 

zákoníkem
2
.  

V příspěvku se ovšem zaměřím především na povinnosti poskytovatele připojení, což řeší 

zákon o některých službách informační společnosti [5] a ochranu autorských práv.  

V minulosti již padlo i rozhodnutí, že provozovatel wi-fi je nepřímo zodpovědný za porušení 
autorského zákona, protože přístup dostatečně nezabezpečil. Objasním tedy, co přineslo 

aktuální rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-484/14[2] a jak se změnily či upřesnily 

povinnosti provozovatele veřejně dostupného internetového připojení. Důležitá je pro celý 

případ směrnice o elektronickém obchodu, č.2000/31/ES [3]. Ta stanoví konkrétní podmínky  

a povinnosti, týkající se poskytovatele připojení, při poskytování služby nabízející využití 

datového přenosu. Tato směrnice o elektronickém obchodu byla mimochodem po vstupu ČR 

do Evropské unie transponována do českého právního řádu již zmíněným zákonem  

č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů.  

Samostatnou část příspěvku věnuji ochraně autorských práv, které se s rozvojem internetu  

a dostupností dat napříč Zeměkoulí, stávají velmi zranitelné a je otázkou, zda je vůbec možné 

je smysluplně ochránit. Leckdy se ukazuje i tenká hranice mezi ochranou práv na jedné straně 

a zásahem do práv občana na straně druhé. 

 

  

Případ McFadden 

Případ, kterému se tento příspěvek věnuje, a na jehož základě Soudní dvůr EU vydal 
rozhodnutí [2] tak důležité pro provozovatele veřejně dostupného připojení k internetu, začal 

již v roce 2010. V té době pan Tobias McFadden, což je majitel obchodu se světelnými  

a zvukovými aparaturami v německém Mnichově, se snažil dostat zákazníky do své 

provozovny mimo jiné i tím, že jim nabízel nezaheslovanou, veřejně dostupnou bezdrátovou 

síť. V uvedeném roce 2010 se mu ovšem ozvalo hudební vydavatelství Sony Music 

Entertainment Germany s tím, že je z jeho sítě nabízena ke stažení hudba, konkrétně album 

německé skupiny "Wir sind Helden", ke kterému společnost vlastní autorská práva a za 

sdílení předmětného alba se domáhala po majiteli obchodu odškodnění. Argumentovala, že 

                                               
1
 Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Sbírka zákonů č. 

32/2000 
2
 Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, Sbírka zákonů č. 33/2012 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-29-cervence-2004-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti-5385.html


 

25 
 

majitel obchodu s otevřenou wi-fi sítí by měl být zodpovědný za její použití a tedy měl 

zabránit tomu, aby bylo skrze ní na internet nahráno toho album. Pan Tobias Mc Faden, který 

je shodou okolností mimo jiné i členem německé Pirátské strany, se bránil tím, že tuto hudbu 
neposkytl on, že je pouze poskytovatelem připojení a nemá reálnou možnost kontrolovat tok 

dat a tak spor skončil u soudu. Správě poukázal na zákaz filtrace datového přenosu
3
 

Sony Music Entertainment Germany požadovala soudní cestou po obchodníkovi náhradu 

škody včetně úroků a náhrady nákladů na soudní řízení. Zemský soud v Mnichově dal firmě 

za pravdu v plném rozsahu. Pan Tobias Mc Faden následně dostal pokutu 800 eur, s čímž se 
ale nehodlal smířit a podal proti verdiktu mnichovského soudu odvolání. Vyšší instance se 

pak následně obrátila na Soudní dvůr EU s žádostí o vyjádření k některým předběžným 

otázkám týkajících se případu. 

V případě porušení autorských práv zná totiž německé právo mimo přímé odpovědnosti, 

v tomto případě konkrétního provozovatele sítě, kdy by se porušení zákona dopustil přímo on 
sám, i takzvanou odpovědnost nepřímou. Tu lze uplatnit například tehdy, pokud si 

provozovatel svoji veřejně dostupnou síť dostatečně nezabezpečí, aby nemohla být zneužita 

například k pirátství hudby a filmů. V případě nepřímé odpovědnosti existuje dokonce jeden 

rozsudek, ve kterém soud uznal provozovatele Wi-Fi sítě nepřímo odpovědným, protože svou 

síť nezabezpečil heslem a umožnil tak někomu jinému šířit pirátské soubory. K tomuto 

výkladu se původně přikláněl právě i zemský soud v Mnichově v případě Tobiase Mc Fadena. 

Následně se tedy odvolací soud obrátil na Soudní dvůr EU v Lucemburku s několika takzvaně 

předběžnými otázkami
4
. Mimo jiné se ptal na to, jestli obchodník může být za porušování 

autorských práv nepřímo odpovědný. Soudní dvůr EU se na celý případ díval z pohledu 

úpravy obsažené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000  

o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu.  

Než se budu věnovat samotnému rozhodnutí Soudního dvora EU, je vhodné zmínit  

i technickou stránku věci. Zejména není zcela zřejmé, jak síť v obchodě pracovala a zda měla 

volně dostupné úložiště. Protože by pak ale byla odpovědnost na straně provozovatele přímá, 

protože i podle Zákona o některých službách informační společnosti [5] by naplňoval 

podmínku §3, odstavec 2, lze předpokládat, že žádný prostor pro dočasné ukládání k dispozici 

zákazníkům nebyl. Za této situace si neumím představit, že někdo přijde do obchodu 

s notebookem, připojí se k veřejně dostupné wi-fi síti a začne sdílet soubory po tak dlouhou 

dobu, až si toho všimne vlastník těchto souborů, v tomto případě společnost Sony Music 

Entertainment Germany. Spíše došlo ke zneužití sítě někým z blízkého okolí. 

Rozhodnutí Evropského soudu 

V polovině září 2016 vynesl Soudní dvůr EU v uvedeném případě mezi panem Tobiasem 

McFaddenem a společností Sony Music Entertainment Germany přelomový rozsudek ve věci 

                                               
3
 Věc C-70/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 24. listopadu 2011 (žádost  

o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles — Belgie) — Scarlet Extended SA  

v. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) 
4
 Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I (Germany) lodged  

on 3 November 2014 — Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH (Case  

C-484/14), composed of L. Bay Larsen, President of the Chamber, D. Šváby, J. Malenovský (Rapporteur), M. 

Safjan and M. Vilaras, Judges, Advocate General: M. Szpunar, 
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C-484/14, rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, který znamenal 

dobrou zprávu pro všechny majitele obchodů, restaurací a kaváren. Samozřejmě se týká  

i všech ostatních míst, kde se lidé připojují k veřejně dostupné wi-fi síti. Tedy i hotelů  
a ubytoven, což má vliv na nabídky v rámci cestovního ruchu. Pro úplnost uvedu časovou osu 

případu. Skutek se stal v roce 2010, zemský soud se obrátil na Soudní dvůr EU v roce 2014  

a rozsudek padl v roce 2016. 

Soudní dvůr EU se ve svém rozhodnutí, vyjádřením generálního advokáta Macieje Szpunara, 

přiklonil na stranu McFaddena. Ve svém vyjádření stanovil, že umístění veřejně dostupné  
a otevřené wi-fi sítě v obchodě představuje "službu informační společnosti". Tato služba je 

evropským právem povolená a podporovaná. Držitel autorských práv tak není oprávněn se 

domáhat kompenzace na základě toho, že byla veřejně přístupná síť zneužita třetími osobami. 

Soud dále stanovil, že pokud by správce přístupového bodu zaujmul aktivní roli ve filtrování a 

posuzování činnosti na této wi-fi síti, byl by takový přístup v rozporu se statusem správců 

podle směrnice o službách informační společnosti z roku 2000 a mimo jiné i rozsudku 

Soudního dvora EU ve věci C-70/10. Směrnice[3] přímo stanoví, že správci wi-fi sítí nejsou 

odpovědní za to, co se na těchto sítích děje, pokud sami nejsou zapojení do těchto aktivit. To 

znamená, že přenos sami neinicializují, či někoho tímto nepověří. 

Toto rozhodnutí změní situaci zejména ve zmíněném Německu, jenž má v tomto směru velmi 

přísná pravidla, která nejsou zcela kompatibilní s evropským právem a budou je muset 

změnit. O tom, co to znamená pro Českou republiku, bude pojednávat následující kapitola. 

V každém případě, Soudní dvůr Evropské unie ze své podstaty precedentně vykládá evropské 

právo, kdy žalující strany se na něj obracejí v případech, pokud mají pocit, že lokální soudy 

rozhodly v rozporu s unijním právem. Rozhodnutí soudního dvora nabývá okamžité platnosti 

ve všech členských zemích EU. Přesně tak například v minulosti vzniklo třeba právo na 

zapomnění ve vyhledávačích
5
. 

Rozhodnutí Soudního dvora EU nicméně nepředstavuje neomezenou podporu informační 

svobody. Součástí vyjádření je i podmínka, která umožňuje, aby místně příslušné soudy 

nařídily vlastníkům veřejně dostupných wi-fi sítí, aby v případech opakovaného porušování 

autorských práv, došlo k jejímu zabezpečení heslem. To by pak v praxi mohlo znamenat, že 
by bylo možné ze strany zákazníků se připojit až například po prokázání totožnosti. Toto 

opatření by logicky vedlo k omezení či naprosté eliminaci zneužití této sítě k nelegálním 

aktivitám. Případně je možné prokazovat totožnost přes formulář přímo v procesu připojování 

na tuto síť. Jako zásadní zde ale vidím formulaci podmínky „v případech opakovaného 

porušování autorských práv“. 

Toto rozhodnutí o přístupu do veřejně dostupné wi-fi sítě až po určité formě identifikace, 

podle názoru soudu, zajistí určitou vyváženost mezi povinnostmi provozovatele této sítě, 

kterého by nebylo spravedlivé přísně trestat za něco, co nemůže dost dobře ovlivnit  

a současně dává možnost chránit držitele příslušných autorských práv. Další vývoj ukáže, do 

                                               
5
 V Evropské unii vychází toto právo ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

kdy právo na zapomnění je dovozeno z rozsudku Soudního dvora EU ze dne  

13. května 2014, ve věci C 131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González.  
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jaké míry bude tento proces identifikace a přihlašování překážkou dalšímu šíření bezplatných, 

veřejně dostupných wi-fi sítí v Evropské unii
6
, což je její dlouhodobý plán. 

Právní normy ČR a pirátství 

Základní právní normou, která v ČR řeší odpovědnost poskytovatele veřejně dostupného wi-fi 

připojení, je zákon č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti (dále 

ZSIS), který transponoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 

8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu. 

Ta stanoví, že službou informační společnosti je jakákoliv služba poskytovaná elektronickými 

prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky. Co se týká 
provozovatele veřejně dostupného připojení, jako i každého poskytovatele, řeší jej §3 ZSIS, 

jenž stanoví odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací [5]. 

 

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím 

elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených 

informací, jen pokud 

 

a) přenos sám iniciuje, 

b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo 
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace. 

 

(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické 

krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací. 

 

Stejné se týká i obsahu informací automaticky dočasně meziukládaných, což řeší v §4 . 

 

Velmi důležitý je pak pro provozovatele §5, odstavec 1, ZSIS, který stanoví podmínky jeho 

odpovědnosti za ukládaný obsah uživatelem. Poskytovatel služby odpovídá za obsah 

informací uložených na žádost uživatele pouze, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti  

a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele 
jsou protiprávní. Dále, pokud se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu 

ukládaných informací, případně o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil 

veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto 

informací.  

 

Co se týká aktivní kontroly obsahu přenášených nebo ukládaných informací, § 6 ZSIS jej 

zbavuje povinnosti dohledu nad těmito daty.  

Pro pochopení celého případu tak, jak by se mohl implementovat v České republice, je 

potřebné vysvětlit, jak jsou chráněna autorská práva. Jak vyplývá z různých statistik, 

nejčastějším střetem se zákonem na internetu je právě porušení autorských práv. Tyto u nás 
chrání zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o znění některých zákonů (dále jen jako „AZ“)[4]. Toto právo chrání výsledek tvůrčí 

činnosti zhotovitele díla. Předměty práva autorského jsou dílo literární, umělecké a vědecké. 

                                               
6
 Procedure 2016/0287/COD, COM (2016) 589: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as 

regards the promotion of Internet connectivity in local communities 
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Dílo je definováno jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Současně musí být 

vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. V našem případě tedy i podobě 

elektronické. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o dílo trvalé nebo dočasné, nebere se ohled 
na jeho rozsah, účel nebo význam. Jedná se o díla slovesná, vyjádřené řečí nebo písmem, či 

díla dramatická. Dále díla hudební, fotografická a audiovizuální či kinematografická. Tedy ta, 

která jsou na internetu nejvíce v zájmu různých pirátů, či jen občasných „stahovačů“. Pokud 

se jedná o další díla, jako výtvarná, malířská, nebo architektonická, tak jak je popisuje § 2 

odst. 1 AZ, není u nich již tak závažný rozsah nedovoleného kopírování a šíření. Vymáhání 

autorských práv zajišťují v první instanci krajské soudy, odvolacím soudem je vrchní soud. 

Případné dovolání řeší Nejvyšší soud v Brně
7
. Autorským dílem je i původní fotografie nebo 

tvůrčí zpracování jiného autorského díla. Toto je také považováno za nové autorské dílo. K 

takovému zpracování je ovšem vždy nutný souhlas autora původního díla 

I když tématem příspěvku je případ nelegálního šíření hudebního díla, v počítačové oblasti je 

nutné zmínit, že za autorské dílo je považován rovněž původní, tedy originálně vytvořený 
počítačový program či počítačová hra. Zde je problém o to vážnější, že na nelegálních 

programech participují nejen „drobní“ piráti, ale často se jedná i o oblast zájmu 

organizovaných skupin či rovnou nelegální užívání programů u firem. 

Na rozdíl od průmyslových práv, kde ochrana vzniká formální registrací, ochrana autorského 

díla nastává v okamžiku vytvoření díla, a to automaticky a bez nutnosti formální registrace. 

Neexistuje žádný registr autorských děl, což v praxi může přinášet určité problémy při 

zjišťování autora těch děl, které by třetí osoby měly zájem licencovat a dále užívat. Dalším 

důsledkem neformálního vzniku ochrany autorských práv je důkazní břemeno, které musí 

autor při sporu o autorství nést a prokázat, kdy vzniklo jeho dílo a že je skutečně jeho 

autorem. Důkaz o autorství lze zajistit velmi efektivně buď ve formě úschovy autorského díla 
u kolektivního správce autorských děl, nebo notářským zápisem – osvědčením o stavu věci. 

 

V §2 odst. 1 AZ,  je autorské dílo definováno takto:  „Předmětem práva autorského je dílo 

literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti 

autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, 

trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“  Dílem tedy může být 

v podstatě skoro cokoliv, pokud splní podmínku jedinečnosti a dále za podmínky, že jde  

o výsledek tvůrčí činnosti. Předmětem ochrany jsou dle §2 odst. 3 AZ tak nejen hotová díla, 

ale za splnění výše uvedených podmínek i části tohoto díla či vývojové fáze.  

 

V oblasti ochrany hudebních děl tedy půjde nejen o skladbu jako celek, ale také o vývojová 
stadia skladby. To mimo jiné znamená, že chráněny jsou jednotlivé zvukové stopy, které jsou 

obsaženy ve výsledné skladbě. Stejně tak to znamená, že je chráněn případný notový zápis, či 

jen část skladby, například znělka. Oblast hudebních autorských práv v České republice je 

svěřena ze zákona kolektivnímu správci. Nejznámějším a největším, pro práva k dílům 

hudebním, je OSA - Ochranný svaz autorský. 

 

Pro úplnost výkladu a určení doby trvání právní ochrany autorských práv je potřebné rozdělit 

práva na osobnostní a majetková. Osobnostní autorská práva, mimo jiné právo udělit souhlas 

se změnou díla nebo dílo sám změnit, zanikají smrtí autora. Na rozdíl od toho majetková 

práva, tedy i poskytnutí souhlasu s užíváním díla, trvají i po smrti, konkrétně dle §27 odst. 1 
AZ pokud jde o dílo jednoho autora, trvají ještě 70 let od smrti autora. 

                                               
7
 Rozhodnutí NS 5 Tdo 171/2014, odvolání k rozsudku Městského soudu v Brně ze dne  

23. 7. 2013, sp. zn. 89 T 69/2013, kdy obviněný R.R. byl uznán vinným zločinem porušení autorského práva,  

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1, 2 písm. c), odst. 3 písm. a) zákona 

č. 40/2009 Sb. 
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Nyní se dostávám k aktuálnímu tématu příspěvku, a sice Internetovému „pirátství“.  

V současné době se jedná o každodenní problém. Jedná se hlavně o nelegální stahování 
hudebních děl po internetové síti. Často se můžeme setkat s tím, že dílo je na internetu  

k dispozici ve velmi krátké době po uvedení na trh. To samozřejmě přináší velké ztráty jak 

pro umělce, tak pro vydavatele. Osoba, která si nelegálně zpřístupněné dílo sama stáhne pro 

vlastní potřebu a dále ho nijak nešíří, naplní znaky volného užití díla a nemůže být postihnuta. 

Ovšem to se netýká osob, které dílo na internet umisťují. Stejně tak to neplatí, pokud někdo 

stahuje dílo pomocí sítě peer to peer (P2P), to znamená přes různé torrentové odkazy, kdy je 

toto z pohledu autorského zákona bráno současně jako šíření a rozmnožování díla dle §12  

a 13 AZ. Nelegální je i samotné umisťování odkazů na nelegální obsah, takzvaných linků
8
. 

 

Jaké existují možnosti obrany proti nezákonným zásahům do autorských práv? Ty jsou 

uvedeny především v §40 AZ. Je to určení autorství a zákaz ohrožení práva autora, kdy se 
jedná zejména o zákaz neoprávněné výroby, dovozu a sdělování veřejnosti. Autor může také 

nárokovat sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití. Zde se jedná o původ  

a cenu neoprávněné rozmnoženiny. Případně také může nárokovat zákaz neoprávněně 

poskytované služby [5, §5, písm b)]. Dále autor díla může požadovat odstranění následků 

zásahu do jeho práva a současně poskytnutí kompenzace za majetkovou újmu a to jak 

formální, například omluvou, tak majetkovou, finanční. Pokud by takové nezákonné jednání 

dosáhlo významného rozsahu, tedy nikoliv nepatrného, pak takové osobě, která by se tohoto 

nezákonného jednání dopustila, hrozí stíhání za trestný čin porušení autorského práva a práv 

souvisejících s právem autorským dle §270, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za který 

hrozí trest odnětí svobody na 2 roky. 
 

S rostoucím nelegálním zpřístupňováním nejen hudebních děl, ale i programů či knih 

v elektronické podobě na internetu je ochrana autorského práva vystavena velkému tlaku.  

V současné době se nedaří účinně bojovat s internetovou kriminalitou a není možné účinně 

odstraňovat nelegálně zveřejněná díla. Někteří autoři či vydavatelé si tak sami najímají 

počítačové odborníky, kteří prochází známá úložiště a hledají takto nelegálně poskytnutá díla 

a hlásí nelegální obsah majitelům portálu. Známý je například případ knih Jo Nesba, kdy 

vydavatel v ČR pravidelně prochází úložiště jako uložto.cz a žádá provozovatele o odstranění 

obsahu. Ale jedná se o z velké části neúspěšnou snahu, což je dáno dynamikou a rychlostí 

internetového prostředí, kdy linky jsou na uzavřených portálech. 

 
Bohužel, pokud se nepodaří pirátství dostat do rozumných mezí, může nastat situace, kdy 

autoři nebudou schopni z ekonomických důvodů produkovat kvalitní díla.  

 

Mezinárodní právní normy 

Na evropské řeší problematiku autorských práv především již zmíněná úprava obsažená ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu. 

Ale není to jediná norma, nebo mezinárodní úmluva, která se dané problematiky týká, byť 

další nejsou transponovány do našeho právního řádu a jedná se především o návrhy zákonů  

v USA. Na prvním místě je dobré uvést nepřijatou dohodu ACTA. 

                                               
8
 BGH, 15.08.2013 - I ZR 80/12 (vgl. auch: I ZR 85/12, I ZR 79/12) - File-Hosting-Dienst - Zur Störerhaftung 

des Betreibers eines File-Hosting-Dienstes für Urheberrechtsverletzungen der Nutzer (Rapidshare). 
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Zkratka ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) neboli Obchodní dohoda proti 

padělatelství. Jedná se o mezinárodní úmluvou o vytvoření nových standardů v ochraně 

duševního vlastnictví, a to nad rámec současného mezinárodního práva. Její obsah byl natolik 
kontroverzní, kdy obsahoval natolik striktní opatření vůči nelegálnímu jednání na Internetu, 

že Evropský parlament poprvé využil pravomoci odmítnout mezinárodní obchodní smlouvu.  

Nakonec tato mezinárodní smlouva schválena nebyla. Obavy, že ACTA by vedla  

k neproporčním trestněprávním postihům a sankcím Internetových uživatelů v Evropě 

nakonec stálo v roce 2013 za jejím odmítnutím. 

Problematiky článku by se dotýkal americký návrh zákona SOPA (Stop Online Piracy Act), 

který byl projednáván v americkém Kongresu v minulých letech. Zákon by omezil počítačové 

pirátství velmi razantní cestou. Tím trochu připomíná ACTA. Zásadní problém byl 

odpovědnosti za nelegální obsah, kdy by tuto nenesli uživatelé, ale přímo provozovatelé 

serverů, kde by byl obsah uložen. Tím to vzdáleně připomíná problematiku sporu mezi 

Tobiasem McFaddenem a společností Sony Music Entertainment Germany. V případě 
amerických serverů by to dokonce umožňovalo zablokovat či odpojit takovéto „zneužité“ 

servery s přímým dopadem i na ty, kteří nic neporušili. Zahraniční servery by byly odpojeny 

od amerického Internetu. A to vše pouze na základě podezření. Porušením autorských práv by 

byl i pouhý link na nelegální obsah. I když se jedná čistě o americký návrh zákona, měl by 

dopad na celý svět, protože portály jako Facebook a Google se řídí legislativou USA. 

 

Další návrh zákona pochází opět v USA, konkrétně se jedná o PIPA (Preventing Real Online 

Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act). Návrh zákona PIPA 

projednal senátem a ne Sněmovnou reprezentantů a je si s návrhem SOPA velice podobný. 

Ovšem je mnohem umírněnější, zejména co se týká linků a vyhledávačů. Po protestech 
veřejnosti byl tento návrh stejně jako SOPA odložen. 

 

Novou verzí návrhu zákona, kterou přišli v USA je CISPA (Cyber Intelligence Sharing and 

Protection Act). I když první verze která, se týkala kyberprostoru byla odmítnuta. CISPA by 

měla umožnovat jednodušší sdílení informací mezi vládou a poskytovateli internetových 

služeb. A to zejména na jako reakce na časté crackerské útoky. Problematická je možnost 

prohledat osobní data uživatelů i bez soudního příkazu, pouze s odvoláním se na 

„kybernetickou bezpečnost“. Přitom by se nejednalo pouze o sdílení informací technického 

charakteru. Návrh je stále v senátu. Lze ale očekávat, že po posledních událostech ohledně 

prezidentských voleb v USA bude tato verze opět na pořadu dne. 

 
Poslední mezinárodní transatlantickou normou je TTIP (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership), kde se Spojené státy a Evropská unie se v březnu 2013 dohodly, že zahájí 

jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.  Jedním ze společných cílů, 

který chtějí obě strany vyřešit, je otevření digitálního trhu. Problematická se jeví snaha 

gigantů Facebook a Google, kdy aktivně lobují za pozastavení plánů na zpřísnění pravidel  

o soukromí v EU. TTIP by se mohlo stát významnou smlouvou, která by sjednotila právní 

úpravu týkající se ochrany autorských práv v transatlantickém rozsahu. Také by ve stávající 

formě dávala investorům možnost žalovat země před speciálními tribunály v těch případech, 

kdy by změny zákonů v konkrétní zemi mohly vést ke snížení jejich odhadovaných zisků. 

Tím by se jakékoliv změny zákona, které by byly v neprospěch zahraničních investorů, 
zablokovaly. 

 

Všechny čtyři výšeuvedené návrhy by měly výrazný problém, pokud by se měly transponovat 

do našeho právního řádu. Aby mohla být ratifikována, nesmí být mezinárodní smlouva 
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v rozporu s ústavními předpisy ČR. Z tohoto důvodu několik citací z Ústavy České republiky 

a Listiny základních práv a svobod.  

 
 „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“- čl. 2 odst. 4 - Ústavy České republiky
9
. Toto problematické pravidlo chrání 

nelegální šíření dat takovými způsoby, na které právo ještě nestačilo reagovat. To je známá 

skutečnost, že v ČR může být trestán pouze poskytovatel nelegálního obsahu, nikoliv ten, kdo 

stahuje. Leckdy se ale mylně toto pravidlo laickou veřejností uvažuje u sítí typu p2p nebo 

torrentů. Člověk nemůže být trestán za něco, co zákon nepovažuje za nelegální. 

 

„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“. Čl. 7 odst. 1 LZPS
10

. Opět, pokud 

nečiním něco, co zákon přesně definuje, nemohu být apriori omezeny moje soukromá práva. 

 

„Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 
uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem.… Stejně se 

zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.“ 

Čl. 13 LZPS. Na podobném základě stavěl svoji obhajobu i Tobias McFadden, kdy se bránil, 

že “nemůže” kontrolovat, co jeho klienti na síti dělají. 

 

„Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je 

nepřípustná.“ Čl. 17 odst. 1,2,3 LZPS. Hodně problematický článek, kdy se někdy může jen 

velmi obtížně hledat hranice mezi „právem na informace“ a „pirátstvím“. 

 
Všechny uvedené články jsou v České republice zaručené ústavními předpisy. Jedná se tedy  

o práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Z toho důvodu jsou mnohé 

mezinárodní smlouvy s autorskoprávním obsahem, které by se měly implementovat do 

právního řádu České republiky s těmito základními právy v rozporu. Ukázkovým příkladem je 

ACTA, která byla i přes nesouhlas veřejnosti Českou republikou v roce 2012 podepsána 

(velvyslankyní v Japonsku) a znamenala by znatelný zásah do soukromí. I když nakonec 

nebyla v roce 2013 ratifikována a byla odložena, kdy se čeká se na nahrazení normou TTIP, 

rozpaky z těchto rozporů zůstaly.  

 

Sporným je již i zmíněný článek 17 LZPS, kdy dle některých výkladů jsou informacemi i film 

nebo hudba, jak někdy poukazuje Pirátská strana. Využívá právě tenké hranice mezi tím, co je 
právo na informaci a co již pirátství.  

 

V každém případě přijetí jakékoliv „razantnější“ normy bude nejspíš v České republice 

v rozporu se základními lidskými právy danými Ústavou ČR a Listinou práv a svobod a bude 

obtížné najít vyvážené řešení.  

 

 

  

                                               
9
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Sbírka zákonů č. 1/1993 

10
 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (LZPS), Sbírka zákonů č. 1/1993 
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Techniky zabezpečení wi-fi sítě
11

 

 
Existují dva základní způsoby zabezpečení zabezpečení WiFi sítí. Přes přístupové heslo na 
routeru s tím, že reálně jeden přístupový bod zvládne rozumně asi 16 – 24 připojení, i když 

existují speciální routery, které by měli zvládnout až 80 připojení. Druhou možností je přes 

správu sítě s více přístupovými body, která je obvykle řešena nákupem vlastního serveru, 

nebo existují verze, kdy řízení je přenecháno vzdálenému internetovému serveru (cloudu). 

V tomto případě, kdy není nákup potřeba, jsou náklady nulové – služba se nazývá Comes 

Wifi Cloud. Takový specializovaný program na cloudu je například Cisco Meraki
12

. 

 

V prvním případě, při poskytnutí veřejně dostupného připojení wi-fi sítě přes routery  

a nastavení hesel, si můžeme vybrat mezi následujícími formáty šifrování:  

 
Starší typ statického WEP šifrování komunikace (Wired Equivalent Privacy). Jedná se  

o základní metodu zabezpečení sítě pomocí symetrických šifer, které jsou ručně nastaveny na 

obou stranách bezdrátového spojení. Snadno prolomitelné 

 

Dynamické WPA šifrování pomocí několika WEP klíčů je již o něco bezpečnější. Autentizace 

přístupu do WPA sítě se provádí buďto pomocí PSK (Pre-Shared Key), kdy obě strany 

používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi, nebo pomocí RADIUS server (ověřování 

přihlašovacím jménem a heslem). 

 

Nejlepší zabezpeční přináší WPA2 šifrování (šifra AES). Vyžaduje však větší výpočetní 

výkon, takže WPA2 šifrování nelze používat na starších zařízeních. 
 

Další možností je zablokování vysílání SSID, což je nejjednodušší zabezpečení bezdrátové 

sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Síť se nezobrazí v seznamu dostupných bezdrátových sítí 

a do sítě se lze připojit až po správném zadání SSID. Pro potřeby restaurací a hotelů naprosto 

nevhodné 

  

Stejně tak kontrolou MAC adres, kdy přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam 

MAC adres zařízení, kterým je dovoleno se připojit. Ostatní zařízení jsou při pokusu  

o připojení odmítnuta. MAC adresa je jedinečný identifikátor síťového zařízení.   

 
Druhou možností je právě využití cloudových přístupu typu Comes Wifi Cloud, například 

technologie Cisco Meraki, kterou dnes využívají především velká obchodní centra. Stabilní 

Wi-Fi připojení, zvládne až 300 připojených zařízení a má jednoduchý cloudový 

management, kde si může administrátor nastavit, které aplikace upřednostní tak, aby 

nedocházelo ke zpomalení ostatních hostů. Díky přihlášení například přes Facebookový účet 

lepší propagace akční nabídky právě prostřednictvím Facebooku. Díky tomu se zvyšuje zájem 

hostů a zvýšení povědomí o restauraci či hotelu. Užitečné statistiky o preferovaném obsahu 

hostů, které může využít k další optimalizaci připojení. Kromě toho také administrátor ví, 

kolik lidí se kolem restaurace v určité dny a hodiny pohybuje a jak dlouho se zdržují.   

Na základě statistik lze  zjistit, co zákazníky zaujalo a upravit tomu svou nabídku. Do jaké 

míry se již jedná o zásah do osobnostních práv, zde řešit nebudu. 

 

                                               
11

 BARKEN, L. Wi-Fi: Jak zabezpečit bezdrátovou síť. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 174 s. ISBN80-251-

0346-3 
12

 https://meraki.cisco.com/ 
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Doporučení v rámci cestovního ruchu 

 
Jak ukázal spor mezi Tobiasem McFaddenem a společností Sony Music Entertainment 
Germany, který vyřešil až rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-484/14, a malý exkurz do 

českého a mezinárodního práva, jedná se složitý problém. Na jedné straně stojí právo na 

informaci, právo na ochranu soukromí, na druhé straně musí stát ochrana autorských práv.  

 

Co z toho plyne pro české provozovatele veřejně přístupného připojení k wifi, zejména pro ty, 

kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu? I když následující některé části doporučení budou 

z určitého úhlu pohledu v rozporu se zákazem fitrování přístupu k internetu, je navrhované 

řešení dlouhodobě jediné přijatelné. O co se jedná? O dvouúrovňový přístup, který současně 

bude v souladu s rozhodnutím C-484/14, kde je přímo konstatováno, že příkaz k zabezpečení 

internetového připojení heslem může zajistit rovnováhu mezi právy duševního vlastnictví 
nositelů autorských práv na jedné straně a právy na svobodu podnikání a svobodu informací 

na straně druhé.  

 

Jako rozumný kompromis s přijatelnými náklady pro případ středně velké restaurace se jeví 

instalace dvou routerů, přičemž alespoň jeden musí zvládat možnost filtrování komunikace. 

Pro běžné uživatele, kteří využívají připojení pouze k procházení webových stránek a hledání 

informací, by byl k dispozici přístup bez přihlašování, ale s omezením ftp a p2p přístupu. 

Tímto eliminováním vysokých datových toků, by zařízení mělo být schopné obsloužit až 40 

zákazníků, což se jeví jako dostatečný počet. Aby nemohlo dojít k nařčení z filtrace přístupu 

k internetu, existovalo by druhé připojení pod WPA2 šifrováním s heslem, které by sloužilo  

i zaměstnancům restaurace. Heslo by bylo zákazníkovi sděleno po ověření identifikace. 
V praxi by bylo dle statistik využíváno minimálně, ale došlo by ke splnění dříve zmiňované 

podmínky dle rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 24.listopadu 2011, věc č. C‑70/10.  

 

Druhou variantou je využití cloudového přístupu typu Comes Wifi Cloud, který má pro 

provozovatele další výhody, ale i vyšší náklady. Sice se jedná o levnější variantu, než 

provozování vlastního serveru, ale pravidelná platba je v určitém časovém okamžiku vyšší, 

než způsob řešení přes šifrování na routeru. Vyplatí se pro velké restaurace a hotely, kdy 

přináší další přidanou hodnotu. 
 

Závěr 
Ochrana autorských práv na internetu a provoz veřejně dostupného připojení k wi-fi síti jsou 
stále živou a vyvíjející se kapitolou práva. Prostředí internetu rozhodně není místem, kde by 

právo neplatilo, nebo mohlo být vykládáno jinak, okleštěně. Ochrana všech práv musí být 

v plném rozsahu a to i přes složitosti dané technickými možnostmi a určitou anonymitou 

počítačové sítě. Současně poskytování digitálních služeb patří již ke standardům, se kterými,  

a to zejména v cestovním ruchu, klienti počítají a vyžadují je. V práci jsem se pokusil na 

problematiku podívat nejen z pohledu aktuálního rozhodnutí Soudního dvora ve věci EU  

C-484/14, ale i z pohledu českého práva a technicky dostupných možností. 

Myslím si, že ničím neomezený, veřejně dostupný přístup k internetu, jak si jej představují 

někteří zástupci EU, je něco, jako budování Utopie od Thomase Mora. Je to krásné, plné 

ideálů, ale ve skutečném světě nereálné. Nabízí se tedy dvě možnosti. Filtrování obsahu do té 
míry, aby se znemožnilo nelegální šíření děl chráněných autorským právem, což nepostihuje 

případné delikty v rovině osobnostních práv, šikanu na internetu a jinou kriminální činnost  

a je to v rozporu s výkladem Soudního dvora EU, viz zmiňovaný případ C-70-10. Nebo jít 
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cestou identifikovatelného přístupu k internetu, kde žádná další omezení nebudou, ale právě 

možnost jednoznačného sjednocení osoby a jejich činů, bude uživatele umravňovat. Často,  

a to nejen v oblasti autorských práv, ovlivňuje morálku právě anonymnost. V tom negativním 
slova smyslu. Chtějme internet jako zdroj informací a zábavy a ne jako zdroj kriminální 

činnosti. 
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VYUŽITÍ POZNATKŮ ZÍSKANÝCH MODERNÍMI ANALYTICKÝMI 

METODAMI V OBLASTI GASTRONOMIE 

 

APPLICATION OF KNOWLEDGE OBTAINED BY MODERN 

ANALYTICAL METHODS IN THE FIELD OF GASTRONOMY 

 

Miroslav Fišera, Pavel Budinský 

 

Abstrakt 

Pod moderními analytickými metodami si dnes představujeme zpravidla sofistikované 

instrumentální metody, které jsou často založeny na spojení více základních principů tvořících 

celek. Nejčastěji se spojují metody založené na separaci jednotlivých složek komplexních vzorků a 

metody specifické detekce jednotlivých složek těchto vzorků nebo jejich významných vlastností. 

Těmito složkami mohou být běžné organické sloučeniny, jejich jednotlivé deriváty a izomery, kdy 

většinou hovoříme o identifikaci látek, ale mohou to být také specifické organokovové sloučeniny, 

kde potom používáme prvkově specifické detektory a v této souvislosti hovoříme o speciační 

analýze. Díky těmto metodám můžeme rozlišovat jednotlivé složky potravin, jejich konkrétní 

vazebné formy, které tak mohou ovlivňovat organoleptické vlastnosti potravin, jejich výživové 

vlastnosti, zdravotní prospěšnost, potenciální zdravotní rizika (toxicita, biodostupnost) a tak se 
podílet na širším využití potravin z hlediska gastronomie. 

 

Klíčová slova  

identifikační a speciační analýza, HPLC-MS, ICP-MS 

 

Abstract 

As modern analytical methods nowadays its represent generally sophisticated instrumental methods 

that are often based on deal of more fundamental principles forging whole system. The most frequently 

oneself connect methods based on separation of individual components of complex samples and 
methods for specific detection of single components of these samples or their meaningful properties. 

These components they can be common organic compounds, theirs separate derivatives and isomers, 

when mostly talk about identification of matters, but they can it be specific organometalic compounds  
too, where then we using elementary specific detectors and in this connection we talk about speciation 

analysis. With help of these methods we can distinguish singles components of foodstuffs, theirs 

factual binding forms, which have so can influence on organoleptic properties of foodstuffs, theirs 
nourishment properties, health expedience, potential health hazard (toxicity, bio-availability) and so 

share on wide exploitation of foodstuffs from point of view gastronomy. 

 

Key words  

identifying and speciation analysis, HPLC-MS, ICP-MS 

 

 

 



 

36 
 

Úvod 

Zájem o identifikační a speciační analýzu 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 (He et al., 1998; Kadrabova a Mad'aric, 1998; Ipolyi et al., 2001; 

Cava-Montesinos, et al., 2003). 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. potravních doplňků neboli suplementů, kterých je na trhu velké množství od 

různých výrobců. Tyto potravní doplňky obsahují stopové prvky 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 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, 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. 

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 
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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, 2006). 

Výzkum v této oblasti se zaměřuje na stanovení jednotlivých forem vybraných prvků, které hrají v 

potravinářství významnou roli z hlediska toxikologického případně i výživového a jejichž výskyt 

v potravinách je jen částečně ošetřen legislativou nebo se jím legislativa nezabývá. Jedná se o 

prvky arsen, cín, chrom a také selen. Separace jednotlivých forem (např. selen v potravních 
doplňcích) bývá prováděna nejčastěji pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC), 

která může být spojena s vhodnou prvkově selektivní metodou (Szpunar a Lobinski, 2003). 

Chromatografická separace anorganických forem selenu, chrómu, arsenu a cínu se provádí pomocí 

kolon naplněných ionexem a v nejjednodušším případě může být použito nízkotlaké peristaltické 

čerpadlo a jako prvkově selektivní metoda může být např. použita optická atomová emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v uspořádání on-line (ICP-OES) s použitím časově 

derivačního módu pro měření jednotlivých separovaných forem. Stejně tak může být použita 

metoda HPLC, která umožňuje dosáhnout výsledky s lepší opakovatelností retenčních časů 

jednotlivých forem, lepší účinností separace a tím také dosažení přesnějších výsledků. Použití 

HPLC umožňuje také spojení s atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací 
(ETA-AAS), ale vzhledem k diskontinuálnímu charakteru analýzy pomocí ETA-AAS musí být i 

spojená analýza realizována v off-line módu, tedy po sběru frakcí s vhodnou vzorkovací frekvencí 

a následné rekonstrukci chromatografického záznamu. Daleko efektivněji a v uspořádání on-line 

lze použít po separaci na HPLC koloně ICP-OES, atomovou fluorescenční spektrometrii s 

hydridovou generací (HG-AFS) nebo hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-MS).  

 Významnou součástí speciační analýzy je příprava vzorku k analýze a pro tyto účely má svá 

specifika. Jde především o to zachovat jednotlivé formy pokud možno v původním stavu a 

v původním vzájemném poměru a je-li to možné realizovat celou analýzu z jedné dávky. Mnohdy 

to není zcela reálné, a proto se musí provádět selektivní extrakce, vícekroková extrakce za použití 

různých činidel nebo za různých podmínek, případně realizovat přípravu vzorku z více podílů, kdy 
každý je připravený jiným způsobem. Pro přípravu vzorků z potravinářských matric, kde převažují 

biologické materiály rostlinného a živočišného původu, se nejčastěji používá extrakce horkou 

vodou, extrakce v pufrovaném prostředí při různé teplotě, kyselá nebo zásaditá extrakce, extrakce 

ve směsích voda-metanol v různých poměrech a nakonec extrakce za použití vhodných enzymů 

(např. proteáz).   

Speciační analýza sloučenin cínu má zvláštní důležitost z hlediska rozdílné toxicity a chování 

anorganických a organických forem. Jeho esenciální vlastnosti nejsou na první pohled zjevné, 

ovšem z hlediska toxicity je známo, že organokovové sloučeniny cínu, které se dostávají 

v poslední době ve zvýšené míře do potravy, vyvolávají žaludeční potíže, chudokrevnost, 

poškození ledvin a jater. Anorganické formy cínu tělo rychle vylučuje na rozdíl od organicky 
vázaných forem, které se kumulují v tukové tkáni a mohou způsobit dráždění pokožky, očí, 

dýchacích cest a gastrointestinálního traktu vyúsťujícího v neurologické poruchy. Narůstá 

také podezření z karcinogenity těchto sloučenin (Dietary Suplement Fact Sheet, 2010).  

Z tohoto pohledu je nezbytné sledovat různé formy cínu v životním prostředí a v potravinách, 

neboť ty se používají ve formě potravinářských obalů, jako aditiva do zubních past, parfémů, 
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mýdel, barvících látek, tvoří součást potravinářských aditiv a barviv. Zvláště pak organicky 

vázané sloučeniny cínu jako PVC stabilizátory, součásti biocidních nátěrů, agrochemikálií,  

přípravků na ochranu dřeva a odčervovacích přípravků pro drůbež, kudy se mohou snadno 
dostat do potravního řetězce člověka, přičemž jejich toxicita je řádově vyšší než toxicita 

anorganických forem (Guo et al., 2004).  

Řada organicky vázaných forem cínu sice podléhá rozkladným procesům, ale mnohdy 

vznikají další sloučeniny, které neztrácejí charakter, vlastnosti a toxicitu původních sloučenin 

a i na tato rezidua je nezbytné zaměřit analytické úsilí, jen s tím rozdílem, že zastoupení 

těchto reziduí je mnohonásobně nižší než původních sloučenin (Szpunar a Lobinski, 1999).  

Na obrázku 1 je podrobně shrnuta většina metod, které lze použít v určitých kombinacích pro 

kvalitativní i kvantitativní určení jednotlivých prvkových forem a také je zde zařazena 

varianta vyžadující identifikaci neznámé látky, která se může v separačním kroku objevit, a 

kdy musíme použít metody molekulové hmotnostní spektrometrie. 

Obrázek 1. Přehled metod vhodných pro speciační a identifikační analýzu (Szpunar a 

Lobinski, 2003). 

 

Materiál a metodika  
Výchozí aspekty týkající se vhodných metod a postupů 

Použitý způsob separace, respektive náplň kolon neumožňuje vždy úplnou separaci všech 

forem současně, ale za určitých podmínek pouze například jen anorganické formy a organické 

eluují společně nebo naopak anorganické se neseparují a organické se rozdělí dobře. 

K tomu dochází při použití ionexových náplní kolon v HPLC s detekcí pomocí ICP-OES, kdy 
se organicky vázané formy selenu a cínu nevážou na koloně a jsou okamžitě vymývány bez 

rozdělení. Při použití jiného typu náplně byla jako detekční systém použita ETA-AAS a proto 

byl experiment realizován v off-line módu. Došlo sice k  separaci všech přítomných forem, 

ale z praktického hlediska byla analýza velmi pracná, časově náročná a dosažení 

opakovatelnosti eluce jednotlivých forem bylo do značné míry omezeno nastavením stejných 

podmínek analýzy včetně vzorkovací frekvence (separace iontovou chromatografií (IC) 

s náplní Dowex 1x8, příp. Separon SGX-AX 60m a QAE – Sephadex A-25). 
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Další varianta, která umožnila práci v on-line uspořádání byla kombinace HPLC-UV-HG-

AFS, která z hlediska dosažených výsledků slibuje velmi dobré uplatnění. Tento systém je 

však omezen pouze na prvky As, Sb, Se, Te a Bi, které za daných podmínek vykazují 
fluorescenci.  Z hlediska detekce lze považovat za univerzálnější metodu ICP-OES nebo ICP-

MS, ale na dosažení nižších detekčních limitů je potřebné zvýšit množství analytů v plazmatu. 

To je možné dosáhnout použitím vhodnějších zaváděcích systémů, např. pomocí mikro 

koncentrického zmlžovače MCN-100, model M-2 nebo přímého vysoce účinného 

injektorového zmlžovače (direct injection high efficiency nebulizer - DIHEN) ve spojení 

s nízko průtokovou separační metodou, jako je např. kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

nebo mikro-, příp. nanolitrová HPLC (Szpunar a Lobinski, 2003).    

 

Použité chemikálie a zařízení 

Zásobní roztok selenu (IV) s obsahem 1.000 g.l
-1

, 37 % HCl, 48 % HBr a 65 % HNO3,  

1 g.l
-1 

Ni roztok v 2 % HNO3 jako modifikátor matrice, Sn(IV) jako chlorid (Analytica Co, 
CZ). Zásobní roztok selenanu 1.000 g.l

-1
 připravený z Na2SeO4.10 H2O, 

L-(+)-selenomethionin a Se-(methyl)-selenocystein , roztoky 0.7 % NaBH4 v 0.1 % NaOH a 

kyselina citrónová připravené z tuhých látek (Aldrich, Germany). Anorganické Sn sloučeniny 

(Sn(II) jako chlorid dihydrát (Lachema Brno, CZ). Jako vzorky potravinových doplňků byly 

použity komerčně dostupné přípravky Antioxidant a Selen (Walmark, CZ), Bioaktivní selen a 

zinek (Whithall, Denmark).  

Sloučeniny s organicky vázaným cínem (dibutylcín dichlorid, trifenylcín chlorid a tributylcín 

chlorid), acetonitril (pro HPLC) a triethylamin (Sigma–Aldrich s.r.o., CZ), kyselina octová, 

p.a., Onex Rožnov pod Radhoštěm. 

Nízkotlaké čerpadlo Ismatec, anex Separon SGX-AX, 60 m, typ kolony 421-310063, 
(Tessek, CZ), HPLC čerpadlo P 580, Gynkotech, UK), kolona ACE C-18, 3 µm 

15 cm × 1,0 mm, ACT), PU4011 čerpadlo se 100 l dávkovací smyčkou (Pye Unicam, 

Philips, UK), kolona Supelcosil LC-18-DB, 58355-U, Col. 18557-06. 15 x 4.6 mm, 5 m, 

(Sulpeco, USA) a PRP–X100, 250x 4.1 mm, 10 m, polystyrene divinylbenzene copolymer, 
(Hamiton, USA), CZE PRINCE 460UV2000 (Spectronex, NL), ETA-AAS (Thermo 

Elemental, model Solaar M6, UK), ICP-OES (Thermo Jarrell Ash, model IRIS/AP, USA), 

HG-AFS, Millennium Excalibur, PSA, UK, ICP-MS X Series
II
, Thermo Electron, UK. 

 

Postup přípravy vzorků pro speciaci.  
Byl použit extrakční postup podle literatury (Gómez-Ariza et al., 2002; Guo et al., 2004) a 

to tak, že bylo naváženo 0,5 g práškového vzorku, který byl extrahován 20 ml vody. Extrakci 

je vhodné zefektivnit pomocí ultrazvuku (Ochsenkühn-Petropoulou et al., 2003). 

Pro přípravu vzorků pro stanovení různých forem selenu v potravních doplňcích jsme testovali také 
enzymatickou extrakci za použití enzymů proteasa XIV, Subtilisin A a proteasa izolovaná z 

Bacillus licheniformis (13.1 units/mg) k šetrnému narušení peptidických vazeb v původních 

vzorcích potravních doplňků. 

Pro stanovení různých forem arsenu v rybách byly jednotlivé vzorky ryb opláchnuty 

demineralizovanou vodou. Ze vzorků byla odstraněna kůže, páteř a většina kostí. Vzorky byly 

pokrájeny skalpelem na menší kousky a poté zhomogenizovány pomocí ručního mixéru. 

Vzorky byly zváženy a rozetřeny na stěnu lyofilizační nádobky. Poté byly zmrazeny na 

teplotu -30 °C po dobu 1 dne. Zmrazené vzorky byly lyofilizovány při teplotě -50 °C ve 

vakuu za tlaku 10 Pa po dobu 72 hodin a za tuto dobu byla ze vzorků odstraněna voda. 

Lyofilizované vzorky byly zváženy. Dále byly důkladně homogenizovány tloukem v 
keramické třecí misce až do vytvoření prášku. Takto upravené vzorky byly uchovávány 

v polyethylenových nádobkách při -18 °C až do doby analýzy. 

 



 

40 
 

Výsledky a diskuze 
Stanovení prvkových specií metodami atomové spektrometrie a   ICP-MS 

U všech použitých metod bylo nezbytné na začátku optimalizačních postupů jednotlivých 

součástí uvedených metod provést prvotní výběr a odzkoušení parametrů pro jednotlivá 

stanovení na čistých standardech. Jednalo se o výběr vhodných absorpčních a emisních čar, 

nastavení průtoků plynů, nastavení časově teplotních programů, vzájemných poměrů 

kapalných reagencií a případně sestrojit základní kalibrační křivky, ke kterým byly vztaženy 

další optimalizační kroky. Optimalizačním kriteriem bylo dostatečné rozlišení při separaci 
jednotlivých forem při zachování dostatečné velikosti signálu pro umožnění kvantitativního 

vyhodnocení. 
   

Stanovení specií selenu metodou  ICP-OES 

V první fázi vývoje metod byly testovány různé typy ionexů v nízkotlakém uspořádání a ve 

spojení s ICP-OES. Modelově byly separovány anorganické formy selenu. Anexové náplně 
dobře separovaly Se(IV) a Se(VI) ve shodě s literaturou (Alsing Pedersen a Larsen, 1997); 

dále byl použit Separon SGX-AX ve spojení s různými koncentracemi HCl ve vodném 

roztoku jako mobilní fází pro eluci obou forem -  seleničitanu a selenanu – 0.1 M HCl byl 

eluován seleničitan a 1M HCl byl eluován selenan. Na obrázku 2 odpovídá první pík 

seleničitanu a druhý selenanu.  

Celkový postup vypadal následovně:  Po nádávkování  směsného roztoku obou forem selenu 

byla kolona promyta 2 ml vody a pak následoval eluční krok, nejprve 2 ml 0.1 M HCl a pak 

následovala eluce 1 M HCl až do zachycení píku selenanu. Separace směsi seleničitanu, 

selenanu, L-(+)-selenomethioninu a Se-(methyl)-selenocysteinu nebyla v tomto uspořádání 

účinná.  

 

Obrázek 2. Derivační  signálově –časový záznam pro Se(IV) a Se(VI) s koncentrací 5 mg.l
-1
 na 

náplni Separon SGX-AX  po eluci 2 ml 0.1 M HCl a následně 1 M HCl. (1= 196.090 nm;  

2=203.985 nm)  
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Stanovení specií selenu metodou  ETA-AAS 

Separaci organicky vázaných forem selenu je také možné realizovat pomocí HPLC na koloně 

s náplní Supelcosil LC-18-DB (kolona s reverzní fází vhodná na separaci seleno-aminokyselin 
(Wahlen a Catterick, 2003) s detekcí za použití ETA-AAS v off-line módu (Obr. 3). 

Elučním roztokem byla v tomto případě deionizovaná voda. Pro dávkování byla použita 

dávkovací smyčka s objemem 100 l. Frakce byly sbírány do dávkovacích nádobek pro ETA-

AAS  vzhledem na průtok mobilní fáze po 20 vteřinách a následně analyzovány metodou 

ETA-AAS. Selenocystein byl eluován dříve než selenomethionin, ovšem vzhledem na 

průměrování koncentrací selenu v jednotlivých frakcích zvláště při nižších koncentracích 
docházelo k posunu maxim píků, což stěžovalo vyhodnocování. Navíc reálné vzorky musely 

být vzhledem k nízkým obsahům selenu zakoncentrovávány odpařováním z 3 ml na 0.5 ml, 

při dávkování 50 l na kolonu. 

ETA-AAS se jeví jako vhodná metoda vzhledem k relativně nízkým detekčním limitům, ale 

její použití je vzhledem k off-line uspořádání velmi zdlouhavé. Vyžaduje také značné 

zkušenosti a zručnost analytika a je nezbytná podrobná optimalizace jednotlivých kroků, tj. 
separace (složení mobilní fáze, průtok), sběru frakcí (frekvence a doba vzorkování) a 

v neposlední řadě také ETA-AAS (dávkovaný objem, teplotně-časový program, použití 

modifikátorů matrice vzhledem k použité mobilní fázi).  

 

 

Obrázek 3. Záznam absorbance – čas pro eluci selenocysteinu a selenomethioninu po 

separaci pomocí  HPLC a sběrem a analýzou frakcí metodou ETA-AAS 

 

Analýzu reálných vzorků výše popsanou metodou představovala analýza droždí, jež bylo 

kultivováno na substrátu obohaceném seleničitanem sodným. Tento způsob kultivace 

předpokládá, že ve významném množství sirných aminokyselin bude síra nahrazena selenem 

a vznikne tak selenem obohacené droždí jako potravní doplněk, v němž bude významná část 
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selenu vázaná v selenoaminokyselinách typu selenomethionin, příp. selenocystein. Speciační 

analýza výše zmíněného materiálu potvrdila přítomnost těchto forem, i když zde zůstal i podíl 

anorganického selenu jako seleničitanu, pravděpodobně jako zbytek z kultivačního média. 
(Obr. 4). To potvrzuje domněnku, že přeměna anorganicky vázaného selenu na organicky 

vázaný v podmínkách kultivace není úplná, což je významné při posuzování účinnosti 

různých potravních doplňků, neboť na formě, v jaké je selen vázán, závisí jeho účinnost 

absorpce organismem.  
 

 

Obrázek 4. Záznam absorbance-čas pro eluci vzorků obsahující organicky vázaný selen a 

směs standardů separovaných na HPLC s detekcí pomocí ETA-AAS (Bioselenium, Selenium 
a Antioxidant jsou obchodní názvy pro potravní doplňky s obsahem různě vázaného selenu; 

absorbance standardů byla 10x snížena pro lepší přehlednost).  

 

Z tohoto pohledu se jeví jako daleko vhodnější varianty v on-line uspořádání, např. HPLC ve 
spojení s ICP-OES s hydridovou generací nebo atomová fluorescenční spektrometrie 

s hydridovou generací (Ipolyi et al., 2001). 

 

Stanovení specií selenu metodou  HG-AFS 

Separace organicky a anorganicky vázaných forem selenu byla uskutečněna pomocí  HPLC 

na koloně Hamilton PRP-X100, 250 x 4.1 mm, 10 m, jejíž náplň je založena na polystyren-
divinylbenzenovém kopolymeru s kvarterní amoniovou skupinou vhodnou pro separaci 

aniontů (Cornelis et al., 2003) s on-line detekcí pomocí HG-AFS (Obr. 6). Při optimalizaci 

metody byly testovány pufrované roztoky mobilní fáze s různým pH  a jako nejvhodnější byl 

vybrán roztok 10 mM kyseliny citrónové s pH upraveným na hodnotu 5 pomocí NH4OH. 

Dávkované množství vzorku bylo 100 l a výstup z kolony byl napojen na vstup do 

generátoru hydridů atomového fluorescenčního spektrometru (HPLC-HG-AFS). Pro podporu 
konverze různě (hlavně organicky) vázaných forem selenu je vhodné zařadit fotocelu se 

zdrojem UV záření a dále celu s nastavitelným ohřevem. Toto uspořádání umožňuje 
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dosáhnout po zavedení proudu HCl s vhodnou koncentrací nejvyšší účinnost konverze všech 

přítomných forem na formu Se(IV), která je vhodná pro tvorbu hydridů (Obr. 5 – schéma 

HPLC- Ohřev-UV-HG-AFS). 

 

Obrázek 5. HPLC–ohřev–UV–HG–AFS schéma zařízení. 

 

Obrázek 6. Chromatogram potravního doplňku Selen (výrobce č. 2) – srovnání extrakcí za 
použití různých enzymů (specie: Se(IV), SeMet-L-(+)selenomethionin, SeCys – Se(methyl)-

selenocystein, SeEt – seleno-DL-ethionin, Se(VI);  metoda HPLC- ohřev-UV-HG-AFS). 

Stanovení specií arsenu metodou  HG-AFS 

Pro speciační analýzu neredukovatelných i redukovatelných forem arsenu byla 

optimalizována koncentrace tetrahydridoboritanu sodného a koncentrace kyseliny 
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chlorovodíkové. Byly testovány koncentrace v rozmezí 1.2 % až 1.6 % pro 

tetrahydridoboritan sodný a koncentrace 3 M až 8 M pro kyselinu chlorovodíkovou. 

Při testování optimální koncentrace tetrahydridoboritanu sodného byly použity následující 
podmínky měření: koncentrace mobilní fáze byla 10 mM fosfátového pufru 

(dihydrogenfosforečnan amonný) upraveného na pH 6.1; průtok mobilní fáze 

chromatografickou kolonou byl 1.0 ml.min
-1

; koncentrace kyseliny chlorovodíkové byla 6 M; 

koncentrace peroxodisíranu draselného byla 1 % v 1 % hydroxidu draselném, koncentrace 

směsného standardu byla 100 ng.ml
-1

 pro každou specii arsenu a objem směsného standardu 

injektovaného na kolonu byl 50 l. Pro kalibraci pak byla použita optimalizovaná metoda 
s nástřikem různých koncentrací jednotlivých forem (obr.7). 

 

Obrázek 7. Chromatogram směsi standardních roztoků specií arsenu - zapojení pro 

neredukovatelné specie arsenu (As(III), DMA – kyselina dimethylarsenitá, MMA– kyselina 

monomethylarsenitá, As(V)). 

 

Stanovení specií selenu metodou  ICP-MS 

Separace organicky a anorganicky vázaných forem selenu byla uskutečněna za stejných 

podmínek jako předchozí stanovení pomocí  HPLC na koloně Hamilton PRP –X100, 250 x 

4.1 mm, 10 m. Dále zde však byla nezbytná optimalizace průtoků mobilní fáze vzhledem k 
podmínkám stability ICP výboje, použitého zmlžovače a pracovního módu s kolizní celou 

(CCT) nebo bez ní a s tím související i výběr izotopů, kdy nejvyšší signál byl získán při 

měření na izotopu  
80

Se s kolizní celou. Na obrázku 6 je ukázka kalibrace jedné z forem, což 

představuje hlavní výhodu oproti dříve uvedeným metodám. Metoda s detekcí pomocí ICP-

MS je mnohem univerzálnější, neboť se neomezuje pouze na prvky vykazující fluorescenci a 

také umožňuje měření v časové ose díky programovému vybavení, což je výhodné pro 

záznam chomatogramů z HPLC (ale také z jiných separačních metod jako jsou např. GC nebo 

CZE). Dále umožňuje programové vybavení po nastavení vhodných integračních zón 

v oblastech píků jednotlivých forem provést jejich kalibraci (obr. 8) a analýza reálných 
vzorků se tak stává rutinní záležitostí, jak je ilustrativně ukázáno na obr. 9. 
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Obrázek 8. Kalibrace jedné z přítomných forem selenu (seleničitan) na ppb hladinách 
pomocí HPLC-ICP-MS s CCT na izotopu 

80
Se (kolizní plyn – směs  He + 8% H2). 

 

Stanovení specií cínu metodou  ICP-OES 

Pro separaci anorganických sloučenin cínu byly testovány různé ionexy katexového typu 

(Amberlit IRC 50, Celulosa CM 23, Servacel CM 32, Dowex 50WX, Trisacryl M CM, 
Sephadex CM 50). Amberlit IRC 50 vykazoval nejlepší výsledky, přičemž Sn(II) nebyl 

zadržován a byl eluován okamžitě po nadávkování na kolonu, zatímco Sn(IV) byl zachycen a 

po eluci vhodným činidlem byl detekován ve formě úzkého píku. Jako eluční činidlo byla 

použita 1 M HCl a detekce byla provedena pomocí ICP-OES na vlnové délce  = 

189,989 nm. Takto použitá varianta zpravidla neumožňuje dosáhnout dostatečně nízké 

detekční limity vhodné pro reálné vzorky. Zlepšení detekčních limitů lze dosáhnou při použití 
hydridové techniky, kdy na výstupu z kolony připojíme proud HCl o určité koncentraci a 

následně proud roztoku tetrahydridoboritanu sodného. 

Testované koncentrace tetrahydridoboritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové byly 

následující: 0.5 - 5% NaBH4, a 0.1 - 1 M HCl. Nejvyšší signál byl získán při použití 

3% NaBH4 a 0.25 M HCl.  

K optimalizaci separace organocíničitých sloučenin byla použita kolona a mobilní fáze ve 

shodě s literaturou (Goessler a Kuehnelt, 2002); použitá kolona ACE 3 µm C-18 15 cm × 1.0 

mm; mobilní fáze směs acetonitril – voda – kyselina octová s 0.05% triethylaminu (65:23:12), 

pH 5. Výsledek separace je patrný z obrázku 10. 
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Obrázek 9. Rutinní analýza specií arsenu pomocí HPLC-ICP-MS. (pozn. Arsenosugar I-IV 

jsou deriváty dimethylarzinoylribosidů, kde je v postranním řetězci navázána odlišná skupina 

– glycerolribóza (I), ribózafosfát (II), ribózasulfát (III) a ribózasulfonát (IV) (Goessler a 

Kuehnelt, 2002).   

 

Výsledkem optimalizace celkové metody stanovení anorganických i organicky vázaných 

forem cínu byl dvou krokový postup, kde anorganické formy byly separovány na ionexové 

koloně pomocí HPLC a on-line detekovány metodou ICP-OES a organicky vázané formy 

byly také separovány pomocí HPLC a off-line detekovány pomocí ETA-AAS.  

1 Kromě jiného byly testovány varianty s použitím kapilární zónové elektroforézy ve 
spojení s ICP-OES (CZE-ICP-OES), které vyžadují zvláštní interface pro zavedení elektrody 

do systému. Tato varianta produkuje na výstupu z kapiláry řádově l toky, takže je nutné 

použít velmi efektivní systém zavádění vzorku do detekčního systému s minimem ztrát 

(nejvhodnější je vysoce účinný přímý zmlžovač (DIHEN, obr. 11), dále mikro koncentrický 

nebo ultrazvukový zmlžovač).  

Chromatograf a výsledky stanovení extraktu 

z chaluh včetně kalibračních závislostí pro 

jednotlivé specie arzenu. 
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Obr 10. Separace organicky vázaných specií cínu na koloně ACE C-18 ; eluováno směsí 

acetonitril – voda – kyselina octová s  0,05% triethylaminu (65:23:12), detekce off-line ETA-
AAS. 

 
 

Obrázek 11. Spojení metod CZE-ICP-OES a použitý interface ve spojení s mikro 

koncentrickým zmlžovačem s ukázkou signálů pro separaci organicky vázaných forem selenu. 

Místo mikro koncentrického zmlžovače je možné použít přímé zlmžování do plazmatu 

pomocí DIHEN. 

 

 

Závěr 

ETA-AAS je vhodná detekční metoda pro speciační analýzu především vzhledem k relativně 

nízkým detekčním limitům. Její použití je velmi zdlouhavé vzhledem k off-line uspořádání, 

vyžaduje značné zkušenosti a zručnost analytika a vyžaduje podrobnou optimalizaci 

jednotlivých kroků, tj. separace (složení mobilní fáze, průtok), sběru frakcí (frekvence a doba 

vzorkování) a v neposlední řadě také ETA-AAS (dávkovaný objem, teplotně-časový program, 

použití modifikátorů matrice vzhledem k použité mobilní fázi).  
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Speciace za použití spojení HPLC-Ohřev-UV-HG-AFS poskytuje výsledky s minimem 

interferencí, přičemž metoda je relativně laciná. Je ovšem omezena pouze na prvky As, Se, Sb, Bi 

a Te.  Pro kvantifikaci je pak nezbytné použít dodatečné programové vybavení a vhodnou sběrnici, 
které dokáží sbírat a ukládat data, integrovat získané eluční signály a zpracovat je do kalibračních 

závislostí.   

2 Co se týče spojení HPLC-ICP-MS získané výsledky slibují velmi dobré perspektivy 

z hlediska dosahovaných detekčních limitů i úplné kvantifikace všech přítomných prvkových 

forem. 

Otázky sběru a zpracování dat u této varianty se zužují na výběr a nastavení vhodných parametrů, 

ale na druhou stranu přibývají problémy související s izobarickými interferencemi matrice a 

případné další vlivy matrice (vysoké obsahy alkalických kovů a kovů alkalických zemin), které se 

dají odstranit použitím vhodných vzorkovacích kónusů, použitím vhodného kolizního plynu, 

chlazením mlžné komory, diskriminací kinetické energie nabitých částic, laděním iontové optiky 

nebo použitím vhodného tepelného režimu plazmatu (cool plasma). 

  

Seznam použitých zkratek 

AC – adsorpční chromatografie    

AES – atomová emisní spektrometrie 

CCP – kapacitně vázané plazma 

CCT – kolizní cela 

CEC – kapilární elektrochromatografie 

CID-MS – hmotnostní spektrometrie s kolizí indukovaným rozpadem0000 

CZE – kapilární zónová chromatografie 
DCP – stejnosměrně vázané plazma  

DIHEN – vysoce účinný zmlžovač s přímým vstřikováním 

ES-MS – hmotnostní spektrometrie se zmlžováním v elektrickém poli  

ETA-AAS – atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací 

FAAS - atomová absorpční spektrometrie s atomizací v plameni 

FT – ICR- iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací 

GC – plynová chromatografie 

HG – generace hydridů 

HG-AFS – atomová fluorescenční spektrometrie s generací hydridů 

HPLC – vysoce účinná kapalinová chromatografie 

HPLC-UV-HG-AFS – spojení vysoce účinné kapalinové chromatografie s atomovou 
fluorescenční spektrometrií s generací hydridů a fotolýzou v UV oblasti 

ICP-OES – optická atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

IC – iontová chromatografie 

IEC – iontově výlučná chromatografie 

IT-MS – hmotnostní spektrometrie s iontovou pastí 

MALDI-MS – laserem indukovaná ionizačně desopční matricově vázaná hmotnostní  

spektrometrie 

MC – mnohačetný sběrač (pole) 

MEKC – kapilární elektrokinetická chromatografie 
NAA – nukleární aktivační analýza 

PVC – polyvinyl chlorid 

Q – kvadrupólový analyzátor 

RPC – chromatografie s obrácenou fází 

SEC – molekulově výlučná chromatografie 
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SF – sektorový analyzátor 

TOF – průletový analyzátor 
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VYUŽITÍ VYSOCE VYZRÁLÉHO – STAŘENÉHO HOVĚZÍHO MASA 

V GASTRONOMII 

USE OF HIGHLY MATURED - AGEING BEEF IN CATERING 

 

Robert Gál, Petr Kochánek, Helena Velichová, Pavel Budinský, Jan Katina 

 

 

Abstrakt 

Hovězí maso patří do základních surovin pro výrobu pokrmů v gastronomii. Trendy a 

zájem veřejnosti o čím dále více kvalitnější produkty často přicházejí ze zahraniční a jsou pro 

naši gastronomii tahounem pro zlepšování jakosti, hledání kvalitních surovin a výroby 
chuťově znamenitých pokrmů. Konkrétním, a to velmi pozitivním trendem je právě dlouhé 

zrání, tzv. „staření masa“, které k nám přichází ze zemí, jako jsou Francie, USA a Velká 

Británie, které mají vysokou spotřebu hovězí masa a gastronomické nároky obyvatelstva na 

velmi cennou, ale dražší surovinu jsou přitom i přesto vysoké. Zrání hovězího masa patří mezi 

ukazatele jakosti hovězího masa nejen pro jednodušší kulinární zpracování, ale i výrazné 

pozitivní senzorické vlastnosti. Bez dokonalého průběhu zrání hovězího masa, nedosáhneme 

optimálních chuťových vlastností, ale ani dokonalé šťavnatosti, vůně a zásadně texturních 

vlastností, což je především křehkost tohoto výtečného druhu masa.  

 

Klíčová slova 

hovězí maso, dlouhé zrání masa, gastronomie 

 

 

Abstract 

Beef is one of the fundamental raw materials for meal production in catering. Trends 
and public interest in an increasingly better quality of products often come from abroad and 

are driving force for improving quality in catering, finding raw materials of good quality, and 

production of meals in exquisite taste. Concrete, a very positive trend is very long aging 

called " meat aging," which comes from countries such as France, the USA and UK. They 

have a high consumption of beef meat and culinary demands of the population are very 
valuable, but more expensive raw materials are yet despite high. The maturing of beef is 

among the indicators of the quality of beef not only for simple culinary process but also a 

significant positive sensory properties. Without perfect maturing process beef does not 

achieve optimal taste characteristics, but not a perfect juiciness, flavor and textural 

properties significantly, which is particularly excellent fragility of this type of meat. 
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Beef, maturing processes, gastronomy 
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Úvod 

Hovězí maso, je tradiční a nedílnou součástí české a samozřejmě i světové 

gastronomie. Hovězí maso u nás v posledních dvou desetiletích zaznamenalo relativně malou 
oblibu. Jeho cena byla vysoká a nebylo vhodné ke kulinárnímu zpracování pro svoji tuhost. 

V posledních několika letech se poptávka po něm velmi zvýšila, a to především po mase tzv. 

„stařeném“, které se dnes již z velmi vzácné suroviny stává více a více dostupnou. Velký 

podíl na tom mají i technologické možnosti, jako je například vakuování, díky němu se do 

České republiky dostávají vyzrálá masa, například z amerického kontinentu, což nutí naše 

výrobce a zpracovatele produkovat maso shodné, ba i naopak lepší kvality.  

Vyzrálé hovězí maso musí být texturně jemné, mít charakteristické aroma s výraznou, 

charakteristickou tmavě červenou barvou. Mramorování masa je velmi významným aspektem 

pro chuť, ale především při suchém zrání hraje velkou roli například i tuk podkožní, který 

zrající maso chrání a uvolňuje se během zrání do masa.   

Dlouhým zráním u hovězího masa předně získáváme lepší texturní vlastnosti a to 

hlavně křehkost. V závislosti na použití způsobu zrání mohou být ovlivněny i ostatní 

senzorické vlastnosti. Největším problémem je u hovězího masa pro kulinární použití jeho 

tuhost. Tuhost může ovlivňovat jak délka zrání, tak i porážené plemeno, jeho pohlaví a 

genetická výbava. Nejsilnějším vlivem na produkci stařeného hovězího masa jsou zákazníci,  

a to  zvyšující se poptávkou po stařeném mase, které je vhodné ke kratší kulinární úpravě. 

Větší znalost a přístupnost dlouho zrajícího masa napomáhá i větší nabídce hovězího masa 

v gastronomii.   

 
 

Zrání masa 

Kvalita masa závisí mimo vlivy, které ovlivňují maso jak před porážkou, během ní, tak 
i procesy v průběhu zrání masa. Jedná se o řadu postmortálních biochemických změn, měnící 

přirozené svalstvo na maso. Zrání masa je zjednodušeně uvolnění svalu, který se stáhne po 

usmrcení kusu dobytka. Dobu zrání a konečný výrobek může ovlivnit teplota zrání, vlhkost 

vzduchu, druh dobytka, vybraná část masa (Ingr, 2003; Pipek, 1991). 

 Pro dobré výsledky zrání masa a s tím spojené kvalitativní zhodnocení masa vyžaduje 

dobrou znalost průběhu postmortálních změn a velmi dobré podmínky pro zrání. To může 

přinést velmi dobré jemné a křehké maso (Chantzios 2013). Délka zrání je ekonomicky 

nejnáročnější fází při produkci masa, tím pádem i déle zrající maso nabírá na ceně, ale 

významně také na kvalitě pro konečného spotřebitele.   

U hovězího masa je nedokončená plná zralost velmi závažnou chybou, která se stále 

vyskytuje. Někteří distributoři hovězího masa v závislosti na nákladech na skladování a 

kapacitě chladících zracích skladů produkují nevyzrálé hovězí maso. Při nedodržení alespoň 

doby zrání okolo 10 až 14 dnů, je hovězí maso tuhé. Tuhé hovězí maso nemá velkou užitnou 

hodnotu pro zákazníka i přes nižší cenu, protože je prakticky nevyužitelné k přípravě 

lahodného a kvalitního pokrmu. 
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Dlouhodobé zrání - staření hovězího masa 

Dlouhodobé zrání hovězího masa může probíhat dvěma základními procesy,                

a to suchým a mokrý způsobem. Oba jsou charakteristické rozdílnými náklady na produkci 

stařeného masa a vlivem na konečné senzorické vlastnosti masa. 

Mokrý způsob zrání 

Tento způsob je nejčastěji používaným k vyzrání masa. Dobytek je rozbourán a jednotlivé 

části, které jsou vakuově zabaleny do inertních plastových sáčků. Následně jediné faktory 
ovlivňující maso je teplota, pohybující se od 0°C do 3°C a délka zrání 7-28 dní. Díky 

anaerobnímu prostředí je tato metoda méně náchylná na kontaminaci mikroorganizmů a 

prodlužuje se tak i její doba údržnosti. Další výhodou jsou menší náklady výrobce na zařízení, 

prostory pro skladování a dopravu. Tento způsob umožňuje přepravu hovězího masa lodí, 

čímž se k nám může dostat například maso z argentinských krav. Tímto způsobem se také 

k nám začalo maso z Jižní Ameriky dovážet. Vzhledem k délce cesty, kterou maso bylo 

uloženo na lodích, mělo jedinečnou možnost dozrát. Tedy maso z jihoamerického dobytka 

nemusí být senzoricky dokonalé pouze pro plemeno, ale především pro vyzrálost, která 

proběhla během dopravy. Maso je po vyjmutí ze sáčku šťavnaté a měkké i po tepelné úpravě. 

To je zapříčiněno tím, že nepřichází do styku s okolním prostředím a nedochází tak 
k vysoušení vody, které by jinak mělo vliv na změny chuti, barvy a textury. Možností by         

i bylo si koupit maso nevyzrálé, ale vakuově balené. Při znalosti doby porážky by maso 

mohlo dozrávat například v chladicích boxech v gastronomických zařízeních, kde musí být 

vzhledem k uchovávání potravin dodržována chladírenská teplota a vakuové balení by 

neohrožovalo kontaminací ostatních potravin (Pery, 2012; Patloková, 2014; Anonym, 2016; 

Kim a Samuelsson, 2016; B. M. Sitz et al. 2006). 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Mokrý způsob zrání  [Anonym 2] 

Suchý způsob zrání 
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Při suchém zrání je maso vyvěšeno většinou v celých hovězích čtvrtích nebo půlkách. 

Pro tuto metodu je charakteristická vyšší ztráta vody a to až 30 %, tím i vyšší úbytek 

hmotnosti, ale intenzivnější senzorické vlastnosti v chuti a barvě. Tato metoda skýtá dvě 
nevýhody, kterými jsou vyšší náklady díky stálému udržování podmínek skladování 

v otevřených prostorách a vyšší riziko mikrobiologické nákazy masa, která souvisí 

s podmínkami, ve kterých maso zraje. Mezi faktory ovlivňující suché zrání masa jsou doba 

zrání, která činí 14 až 35 dní, teplota by se měla pohybovat od 0 – 3°C , vlhkost, která je 

udávaná vždy v rozdílných hodnotách, nižší vlhkost okolo 50 % může mít za následek 

vysušování, a tím i zhoršené podmínky pro kulinární zpracování, naopak vyšší hodnota okolo 

75 % může mít za následek zvýšené riziko tvorby plísní a posledním sledovaným kritériem 

pro suché zrání je rychlost proudění vzduchu pohybující se od 0,2-2,5 m/s. Velkou roli,          

u tohoto typu zrání hraje tukové krytí, které částečně funguje jako mikrobiální ochrana celé 

půlky nebo čtvrtě masa a díky zrání se pomalu rozkládá a jako nositel chuti se pomalu 

rozpouští do masa. Suchá masa nemají prokázána rozdílnost na měkkosti a šťavnatosti po 
kulinární úpravě v porovnání s vlhkým způsobem zrání. Naopak senzoricky mají lepší 

výsledky a jejich cena se pohybuje ve vyšších hladinách. Dále u suchého zrání by bylo 

složitější privátní zrání masa, jako například v chladicích zařízeních, které bylo možné           

u mokrého způsobu a to především kvůli specifickým podmínkám pro toto zrání (Pery, 2012; 

Anonym, 2016; Kim a Samuelsson, 2016; B. M. Sitz et al. 2006). 

 

Obrázek č. 2 Suchý způsob zrání [Anonym 3] 

 

Senzorické vlastnosti stařeného hovězího masa 

Delším zráním – stařením, se získá hodnotnější maso nejen proto, že na jeho produkci 
byly vynaloženy vyšší náklady, ale především pro jeho zvýšení senzorických a 
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technologických vlastností, jako je například vaznost vody. Nejvýznamnější vlastností je 

křehkost a jemnost masa, která minimalizuje délku kulinárního zpracování a měkkost masa 

pro konečného spotřebitele (E. J. Yancey et al. 2005). 

Pozměněna nebo spíše zintenzivněna může být i chuť, barva a aroma.  S tím kromě 

typu zrání souvisí i druh bouraného masa jinak bude chutnat vyzrálý kus svíčkové po 28 

dnech než vyzrálý vysoký roštěnec po stejné době. Zde hraje velkou roli intramuskulární tuk 

(E. J. Yancey et al. 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 3  Rozdíly mezi suchým a mokrým zráním [Anonym 4] 

 

Výživová hodnota stařeného masa 

Hovězí maso je velmi dobrým zdrojem bílkovin a vitaminů. Stařením masa dochází k 
degradačním procesům bílkovin, čímž mohou být způsobeny ztráty esenciálních 

aminokyselin, ale za to je mnohem více zvýšena stravitelnost hovězího masa. Zrání masa 

napomáhá tepelnému opracování tím, že mikrofilamenta vláken jsou rozlámána a maso 

nemůže opět ztuhnout. Kulinární opracování za vyšších teplot může způsobit i vznik 

karcinogenních látek například při pečení (Velíšek a Hajšlová, 2009; Anonym, 2016). 

Stravitelnost masa a především hovězího, je někdy v očích veřejnosti považována, jako 

špatně stravitelná potravina, i tady zrání masa může napomoci ke zvýšení spotřeby hovězího 

masa (Velíšek a Hajšlová, 2009; Anonym, 2016).  

Hovězí maso také bývá spojováno s nemocemi kardiovaskulárního systému. Nadbytek 

červeného masa, jako je hovězí, může mít v důsledku vyššího obsahu tuku nevratné následky 
na kardiovaskulární systém. Ovšem hovězí maso jako zdroj kvalitních bílkovin by mělo tvořit 
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nedílnou součást jídelníčku a bývá pro tyto zdroje i součástí diet pro zrychlení metabolismu 

organismu (Kim a Samuelsson, 2016; Hanzelková et al. 2011). 

 

Význam vysoce vyzrálého - stařeného hovězího masa v gastronomii 

Maso v našich podmínkách zaujímá převážné zastoupení v jídelníčku. Avšak ve velké 

míře se jedná o maso vepřové, popřípadě drůbeží. Hovězí maso není tolik oblíbeno převážně 

z důvodů ceny a obavy, že zákazník má strach zaplatit vyšší cenu za pokrm z hovězího masa, 

protože je zde velké riziko, že nebude spokojen po senzorické stránce. Tato nespokojenost po 
pominutí kuchařského umění může být způsobena nedokončeným vyzráním masa a jeho 

tuhostí (Steinhauser, 2014; Punčochář, 2015; Zahálka 2015). 

Skutečnost, že nevyzrálé hovězí maso odchází z bouráren je bohužel dodnes běžnou 

praxí. Tento druh masa je následně prodáván i do gastronomických zařízení a následně 

prodáván zákazníkům (Steinhauser, 2014).  

Stařená masa se již dnes běžně objevují na jídelních lístcích, však spíše jako specialita 

a je i při propagaci dbáno na zdůraznění doby zrání masa. Některé restaurace prezentují i 

velmi vysoká čísla doby zrání masa, například 3 měsíce a cena je následně velmi vysoká. 

Někteří kuchaři, již nevyužívají jiného než vyzrálého hovězího masa a tedy považují takové 

maso za samozřejmost, protože kvalita pokrmu je pro ně prioritní a uvědomují si důležitost, 
že zákazník bude mít v jejich podniku jistotu dobrého pokrmu. To, že se kuchaři zajímají o 

vyzrálé hovězí maso a nejen o části, k steakovým úpravám a specialitě na jídelním lístku, je 

fakt, že i méně hodnotné části, jako je například hovězí kližka u nás známa k výrobě gulášů 

jim ulehčuje práci (Steinhauser, 2014; Punčochář, 2015). 

Vyzrálé hovězí maso v případě částí určených k dušení výrazně snižuje dobu tepelné 
úpravy, což se nejen projevuje na konečných finančních nákladech výroby pokrmu, ale i 

senzorické a nutriční hodnotě. V případě velmi hodnotných částí hovězího masa, jako je 

například vysoký roštěnec využívaný ke steakové úpravě nezmění výrazně čas tepelné 

úpravy, ale právě díky uvolněným masovým vláknům a rozkladu masných kyselin je docíleno 

nesrovnatelných senzorických vlastností, především textury a chuti. Snížení doby tepelné 

úpravy, vyšší senzorická hodnota, využití k propagaci gastronomického zařízení a spokojený 

zákazník by mohli být významnými 

důvody proč i přes vyšší cenu 

stařeného  

Obrázek č. 4 Moderní prezentace 

pokrmu s hovězím masem [Anonym 

5] 

hovězího masa jej právě využívat 

v gastronomii (Steinhauser, 2014; 

Burza, 2012).   
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Rozdělení hovězího masa a jeho kulinární zpracování 

Hovězí maso, se bourá na čtvrtě, které jsou děleny mezi 7. a 8. žebrem, jež se dále 
rozdělují na jednotlivé části hovězího masa. Jednotlivé části hovězího masa jsou vhodné 

k rozdílným tepelným úpravám. Jednotlivé hovězí části masa se především rozdělují na zadní 

a přední, jenž však neznamená pozici na těle dobytka, ale jedná se pouze o jakostní označení 

masa. U nás se dále využívá takzvaného jakostního rozdělení do 4 jakostních tříd, které však 

vychází z rozdělení na přední a zadní, kde první dvě třídy jsou maso zadní a další dvě maso 
přední. Jiné je to již u zahraničních rozdělení hovězího masa, které se spíše zabývá 

steakovými úpravami, jejichž názvy jsou známé i u nás a více počítá se zracími procesy 

hovězího masa (Hrabě et al. 2011; Zrckova, 2006). 

K delším 

zracím procesům se 
převážně využívá 

zadní maso. Hlavními 

důvody je zajištění 

senzorické kvality na 

jakostně 

hodnotnějších částech 

masa a také větší 

zájem o stařené maso 

využívané ke 

steakům, jenž by byly 
bez vyzrání 

nepoživatelné při 

poměrně krátké 

tepelné úpravě 

(Zrckova, 2011).   

 

 

Obrázek č. 5  

Rozdělení jednotlivých 

nabízených propečení 

steaků [Baurer, 2008] 
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Hovězí maso zadní a jeho 

kulinární využití 

Hovězí maso zadní je maso, které 
je z méně namáhaných svalů, tím 

jsou jeho vlákna jemnější a jejich 

měkkosti je dosaženo i za kratší 

dobu než u masa předního, je to     

i způsobeno nižším obsahem 

vaziva. Tyto partie masa patří 
k nejhodnotnějším, a proto jsou 

dnes nejvíce využívány 

k dlouhému staření, čímž jejich 

hodnota ještě stoupá. Málo 

povrchového tuku a více 

intramuskulárního, zajišťují po 

vystaření na těchto částech 

nejlepších senzorických vlastností. 

Tyto masa jsou vetšinou vhodná 

na steakové úpravy, ale díky 

minimálnímu obsahu vaziva i na podávání masa za studena nebo za syrova (Zrckova, 2006). 

   Obrázek č. 6   T-bone steak [Anonym 6] 

 

Hovězí maso přední a jeho kulinární využití 

Přední hovězí maso je považováno za méně jakostní, než maso hovězí zadní. Je to 
dáno vyšším podílem blan a ostatních kolagenních částí jak ve svalu, tak na povrchu, dále se 

vyznačují nižším podílem mramorování a větší tuhostí, což je dáno i fyziologií svalů, které 

jsou velmi vyvinuté. Pro tyto části hovězího masa je většinou potřeba delší tepelná úprava. 

Právě díky vyšší tuhosti je i zde potřeba minimálně optimálního vyzrání masa v kombinaci 

s delší tepelnou úpravou. Výsledkem může být velmi chutný, šťavnatý a aromatický pokrm. 

Přední hovězí maso, má přesto velké využití v gastronomii, patří mezi něj kližka, která je 

vhodná například na výrobu gulášů anebo dnes, velmi populární hovězí pupek nebo žebra 

(Anonym, 2014). 
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ZÁVĚR 

Zrání hovězího masa je nezbytným procesem pro následné kulinární zpracování 
hovězího masa, jako jedné ze základní české i mezinárodní suroviny používané v gastronomii. 

Bohužel však v našich podmínkách není alespoň optimální zrání 10 – 14 dní běžnou praxí. 

Takové hovězí maso nemá ani standartní kvalitu, porovnatelnou se světovou produkcí. 

Využití procesu dlouhého zrání - staření masa, které se liší svojí délkou, která činí 21-30 dní 

je však vhodné i pro pokrmy připravované jiným způsobem, než jako steaky. Právě takové 

pokrmy jsou pro českou tradiční kuchyň typické a zvyšují jejich kvalitu především po stránce 

chuti a především tuhosti. Zrání masa, například suchým způsobem, který je pro tepelně 

upravované maso vhodnější ze senzorického hlediska, je však velmi nákladné, jak na nákup 
zařízení, tak na provoz a jeho cena, je tak o mnoho vyšší, než cena masa, které bylo po 

porážce a vychlazení ihned rozbouráno, prodáváno a se svými vlastnostmi je kulinárně 

obtížně zpracovatelné. Tuhost masa je právě faktorem, který u nás způsobuje odliv 

oblíbenosti hovězího masa. Alternativou, pro suché zrání je mokrý způsob zrání, který je i 

světově nejvyužívanější, cenově výhodnější a po stránce tuhosti má srovnatelné vlastnosti se 

zráním suchým, ne však po stránce chuti, kde je suchý způsob chuťově mnohem výraznější.  

Dlouhého zrání - staření hovězího masa v českém gastronomickém prostředí bývá 

využíváno pro pouze velmi dobře ceněné části masa, využívané především pro steakové 

úpravy. Takto připravované pokrmy bývají nabízeny, jako speciality, na jejichž propagaci 

napomáhá i stáří, plemeno, pohlaví hovězího kusu a délka zrání masa, které mají velký vliv na 

kvalitu pokrmu. Dalšími pomocníky pro propagaci mohou být typ zrání masa a použití 

lidových nebo zahraničních názvů daného jatečné části masa nebo speciální úpravy. Pokrmy 

vyrobené z velmi kvalitního masa s dobrou podporou prodeje, mohou mít mnohem vyšší 

cenu.  

Vliv především zahraniční kuchyně a světového využívání hovězího masa přináší i do 

naší gastronomie využívání méně známých částí hovězího masa nebo níže jakostního 

předního masa na prvotřídní pokrmy. Velkým vlivem na vyrovnání kvality předního masa 

s masem, které je bráno, jako kvalitnější je právě zrání, které má velký vliv na složky masa, 

jako je vazivo a obsah tuku, které jsou ze světového hlediska brány, jako senzoricky atraktivní 

vlastnosti. V těchto případech hraje velkou roli zákazník, který pokrm kupuje a jaké vlastnosti 

masa preferuje. Tyto aspekty, nahrávají na změnu rozdělení hovězího masa podle kulinárního 
využití, kdy každá partie masa má svoji maximální jakost za daných podmínek pro danou 

úpravu pokrmů, které by nahradilo 

dvoustranné rozdělní jakosti na 

zadní a přední. Možností by ještě 

mohlo být rozdělení podle poměru 

obsahu tuku, svaloviny a vaziva, 

jenž nejvíce ovlivňuje výběr masa k 

dané kulinární úpravě, a také jsou to 

faktory, podle kterých zákazník 

pokrm vybírá, jelikož poměr těchto 
složek ovlivňují senzorické 

vlastnosti pokrmu, tak i nutriční 

skladbu jeho jídelníčku na kterou 

dnes řada spotřebitelů dbá. 

Obrázek č. 7  Roastbeef [Anonym 7] 
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APLIKACE MATEMATICKÝCH METOD JAKO PODPORA 

PROJEKTOVÉHO MANANAGEMENTU V RÁMCI HOTELNICTVÍ  

A CESTOVNÍHO RUCHU 

 

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS AS PROJECT 

MANANAGEMENT SUPPORT IN HOTELS AND TOURISM 

 
Tomáš Jeřábek, Tomáš Plíhal 

 

Abstrakt 

Projektový management představuje v současné době velmi důležitou odnož managementu, a 

to nejen v rámci cestovního ruchu. Pro účel efektivního řízení rizik projektů existuje mnoho 

nástrojů, přičemž v posledních letech se do popředí zájmu dostávají kvantitativní metody. 

Cílem příspěvku je představit aparát použitelný při měření a řízení rizik v rámci investičních 

projektů. 

Klíčová slova 

Projekt, riziko, forwardové portfolio, triangulární dekompozice 

 

Abstract 

Project management is currently a very important branch of management, not just within 

tourism. For the purpose of effective risk management projects, there are many tools, while in 

recent years come to the fore quantitative methods. The aim of this paper is to present 
apparatus useful in measuring and managing risks within investment projects. 

 

Key words 

Project, risk, portfolio forward, triangular decomposition 
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Úvod 

Triangulární dekompozice představuje velmi užitečný nástroj k zajištění, jak individuálních 

rizik v projektu, tak celkového projektového rizika. Jinými slovy, triangulární dekompozice je 

schopná projektovým manažerům ukázat, jak vhodně řídit velikosti jednotlivých pozic 

v investičních projektech s cílem minimalizace celkového Value at Risk. 

Pro účel efektivního řízení rizik existuje mnoho nástrojů, přičemž v posledních letech se do 

popředí zájmu dostávají kvantitativní metody. Jako standardní nástroj pro měření rizika je 

často využíván Value at Risk (VaR), viz Qian a Gerlach (2011). VaR představuje nejhorší 

možnou ztrátu, která nastane během určitého časového intervalu a na dané úrovni 

spolehlivosti. VaR tedy dává risk a projekt manažerům informaci, o jaké maximální finanční 

prostředky by mohl podnik nebo instituce v určitém budoucím okamžiku přijít. 

 

Při řízení rizik v rámci investičních projektů představuje Value at Risk (VaR) velmi cenný 

nástroj. VaR je totiž dán jediným číslem, jež shrnující riziko celého projektu a zároveň 

identifikuje jeho potenciální nedostatky. Jedná se nástroj, který je použitelný pro mnoho 
odlišných finančních instrumentů za účelem výpočtu celkového rizika, kterému daný investor 

čelí. Tedy manažeři jsou schopni na základě znalosti hodnoty VaR činit důležitá rozhodnutí. 

 

Cílem příspěvku je představit aparát použitelný při měření a řízení rizik v rámci investičních 

projektů.  

 

Metodický aparát 

Jako konkrétní příklad aplikace delta-normal metody uvažujme portfolio obsahující 

forwardový kontrakt ke koupi 𝑆 EUR za 𝐹 USD s dobou do splatnosti 𝜏. Označme 𝐹𝑇 jako 

dohodnutý forwardový kurz EUR/USD, tj. 𝐹𝑇 =
𝐹

𝑆
 a výslednou forwardovou cenu 𝐹 = 𝐹𝑇𝑃. 

Dále označme 𝑆0 jako spotový (aktuální) měnový kurz EUR/USD a tedy spotovou cenu 

𝑆(𝑡0) = 𝑆0𝑆. 

Pro aktuální hodnotu portfolia pak platí 

Π(𝑡0) =
𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
−

𝐹

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
,     (1) 

kde 𝜏 = 𝑇 − 𝑡0 představuje dobu do splatnosti forwardového kontraktu, 𝑟𝐸𝑈𝑅 , resp. 𝑟𝑈𝑆𝐷  je 

bezriziková úroková míra v čase 𝑡0 vztahující se k EUR, resp. USD. Ze vztahu (1) plyne, že 

aktuální hodnota portfolia závisí na 𝑆0, 𝑟𝐸𝑈𝑅  a 𝑟𝑈𝑆𝐷 , a tedy docházíme ke třem rizikovým 

faktorům, tj. pro vektor rizikových faktorů v čase 𝑡0 platí 

𝐾(𝑡0) = (
𝑆0
𝑟𝐸𝑈𝑅
𝑟𝑈𝑆𝐷

).     (2) 

Pro vektor rizikových faktorů v čase 𝑡𝑠 platí 

 𝐾(𝑡𝑠) = (

𝑆𝑠
𝑟𝐸𝑈𝑅,𝑡𝑠
𝑟𝑈𝑆𝐷,𝑡𝑠

),     (3) 

kde 𝑆𝑠 je spotový kurz v čase 𝑡𝑠, 𝑟𝐸𝑈𝑅,𝑡𝑠, resp. 𝑟𝑈𝑆𝐷,𝑡𝑠 je bezrizikový úroková míra v čase 𝑡𝑠. 

Vektor 𝐾(𝑡𝑠) je náhodným vektorem, u něhož předpokládáme trojrozměrné log-normální 
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rozdělení a tedy pro jeho výnosy 𝑅(𝑡𝑠) uvažujeme trojrozměrné normální rozdělení, tj. 

𝑅(𝑡𝑠)~𝑁(0, Σ), kde Σ je kovarianční matice o rozměru (3 × 3) a předpokládáme, že vektor 

středních hodnot je nulový.  

Vzhledem k tomu, že zcela jistě existuje závislost mezi Π(𝑡𝑠) a 𝐾(𝑡𝑠), lze Π(𝑡𝑠) aproximovat 

pomocí Taylorova rozvoje prvního řádu tak, že 

Π(𝑡1) ≈ Π(𝑡0) + ∑
𝜕Π(𝑡0)

𝜕𝐾𝑖(𝑡0)
Δ𝐾𝑖(𝑡1)

3
𝑖=1 ,   (4) 

kde Δ𝐾𝑖(𝑡1) = 𝐾𝑖(𝑡1) − 𝐾𝑖(𝑡0). Dále pro jednotlivé parciální derivace platí 
𝜕Π(𝑡0)

𝜕𝑆0
=

𝑆

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
  

𝜕Π(𝑡0)

𝜕𝑟𝐸𝑈𝑅
= −𝜏

𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
 

𝜕Π(𝑡0)

𝜕𝑟𝑈𝑆𝐷
= 𝜏

𝐹

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
  (5) 

Nyní dosazením do (2.22) a následnou úpravou do tvaru ΔΠ(𝑡𝑠) = Π(𝑡𝑠) − Π(𝑡0) dostáváme 

ΔΠ(𝑡𝑠) =
𝑆

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
Δ𝑆 −

𝑆(𝑡0)𝜏

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
Δ𝑟𝐸𝑈𝑅 +

𝐹𝜏

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
Δ𝑟𝑈𝑆𝐷 ,    (6) 

kde Δ𝑆 = 𝑆𝑠 − 𝑆0, Δ𝑟𝐸𝑈𝑅 = 𝑟𝐸𝑈𝑅,𝑡𝑠 − 𝑟𝐸𝑈𝑅, Δ𝑟𝑈𝑆𝐷 = 𝑟𝑈𝑆𝐷,𝑡𝑠 − 𝑟𝑈𝑆𝐷 .  

Bezriziková úroková míra 𝑟𝐸𝑈𝑅 , resp. 𝑟𝑈𝑆𝐷  se v praktických výpočtech aproximuje výnosem 
do splatnosti dluhopisu s nulovým kupónem, viz například Mařík (2006). Za účelem této 

aproximace uvažujme cenu bezkupónového dluhopisu v EUR, 𝑃𝐸𝑈𝑅 , resp. v USD, 𝑃𝑈𝑆𝐷 , pro 

níž platí 𝑃𝐸𝑈𝑅 =
1

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
, resp. 𝑃𝑈𝑆𝐷 =

1

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
. 

Dále, po aplikaci Taylorova rozvoje pro změnu hodnoty Δ𝑃𝐸𝑈𝑅  platí 

Δ𝑃𝐸𝑈𝑅 =
𝜕𝑃𝐸𝑈𝑅

𝜕𝑟𝐸𝑈𝑅
Δ𝑟𝐸𝑈𝑅 = −𝜏

1

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
Δ𝑟𝐸𝑈𝑅 ⇒ Δ𝑟𝐸𝑈𝑅 = −

Δ𝑃𝐸𝑈𝑅e
𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏

𝜏
. (7) 

Analogicky, 

Δ𝑟𝑈𝑆𝐷 = −
Δ𝑃𝑈𝑆𝐷e

𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏

𝜏
.    (8) 

Nyní dosazením do (2.38) dostáváme 

ΔΠ(𝑡𝑠) =
𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
𝑅𝑆(𝑡𝑠) +

𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅(𝑡𝑠) −

𝐹

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
𝑅𝑃𝑈𝑆𝐷(𝑡𝑠),  (9) 

kde 𝑅𝑆(𝑡𝑠) =
Δ𝑆

𝑆0
, 𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅(𝑡𝑠) =

Δ𝑃𝐸𝑈𝑅

𝑃𝐸𝑈𝑅
, 𝑅𝑃𝑈𝑆𝐷(𝑡𝑠) =

Δ𝑃𝑈𝑆𝐷

𝑃𝑈𝑆𝐷
. 

Ještě doplňme, že 𝑅𝑆(𝑡𝑠), 𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅(𝑡𝑠) a 𝑅𝑃𝑈𝑆𝐷(𝑡𝑠) jsou nyní složkami náhodného vektoru 

𝑅(𝑡𝑠), přičemž stále platí výše uvedená trojrozměrná normalita, tj. 𝑅(𝑡𝑠)~𝑁(𝜇, Σ). Důvodem 

je skutečnost, že 𝑟𝐸𝑈𝑅 , resp. 𝑟𝑈𝑆𝐷  jsou log-normálně rozděleny a tedy (vzhledem výše uvedené 

transformaci zachovávající rozdělení) i 𝑃𝐸𝑈𝑅 , resp. 𝑃𝑈𝑆𝐷  mají log-normální rozdělení. 
Tedy výsledkem je rozklad hodnoty forwardové pozice do tří standardizovaných 

instrumentů, konkrétně 

 Dlouhé pozice v cizí měně, tj. 
𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
. 

 Dlouhé pozice eurovém bezkupónovém dluhopisu, tj. 
𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏
. 

 Krátké pozice v dolarovém bezkupónovém dluhopisu, tj. −
𝐹

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏
. 

Tedy vektor  𝑑 

𝑑 =

(

 
 
 

𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏

𝑆(𝑡0)

e𝑟𝐸𝑈𝑅𝜏

−
𝐹(𝑡1)

e𝑟𝑈𝑆𝐷𝜏)

 
 
 

, 
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Σ = (

𝜎2(𝑅1(𝑡1)) 𝑐𝑜𝑣(𝑅1(𝑡1), 𝑅2(𝑡1)) 𝑐𝑜𝑣(𝑅1(𝑡1), 𝑅3(𝑡1))

𝑐𝑜𝑣(𝑅2(𝑡1), 𝑅1(𝑡1)) 𝜎2(𝑅2(𝑡1)) 𝑐𝑜𝑣(𝑅2(𝑡1), 𝑅3(𝑡1))

𝑐𝑜𝑣(𝑅3(𝑡1), 𝑅1(𝑡1)) 𝑐𝑜𝑣(𝑅2(𝑡1), 𝑅3(𝑡1)) 𝜎2(𝑅3(𝑡1))

), 

kde 𝑅1(𝑡1) = 𝑅𝑆(𝑡1), 𝑅2(𝑡1) = 𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅(𝑡1), 𝑅3(𝑡1) = 𝑅𝑃𝑈𝑆𝐷(𝑡1). 

 

Modelová aplikace – investiční projekt 

Uvažujme portfolio tří forwardových kontraktů cizích měn – viz následující tabulka. 

  Tabulka 1: FX portfolio 

Kontrakt 
Pozice 

(v tis.) 

Forward. 

kurz 

Datum 

splatnosti 

EUR/USD 180 1.062 7.2.2016 

EUR/USD 300 1.1025 18.4.2016 

JPY/USD 200 0.00829 23.2.2016 

CHF/USD 250 1.0180 25.7.2016 

GBP/USD 150 1.5130 20.5.2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 2 dále představuje jednotlivé finanční toky plynoucí z jednotlivých kontraktů. 

Tabulka 2: Cash flow FX portfolia 

Kontrakt 
Cash Flow (v tisících) 

 
Počet dnů  

do splatnosti JPY USD EUR GBP CHF 

1 

 

-191,16 180 

  

11 

2 00 -2,49 
   

28 

3 
 
-220,50 200 

  
82 

4 

 

-254,50 

  

250 115 

5 
 
-226,95 

 
150 

 
180 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Naším cílem je určit jednodenní VaR0,95 uvedeného portfolia, přičemž za aktuální čas 𝑡0 je 

považováno pondělí 26.1.2016. 

Tabulka 3: Pozice v jednotlivých měnách 

  Množství drženého aktiva (v tisících) 

  −𝐹𝑈𝑆𝐷
11  −𝐹𝑈𝑆𝐷

28  −𝐹𝑈𝑆𝐷
82  −𝐹𝑈𝑆𝐷

115  −𝐹𝑈𝑆𝐷
180  𝑆𝐸𝑈𝑅

11  𝑆𝐸𝑈𝑅
82  𝑆𝐽𝑃𝑌

28  𝑆𝐶𝐻𝐹
115  𝑆𝐺𝐵𝑃

180  

Celkem -191,16 -2,49 -220,5 -254,5 -226,95 180 200 300 250 150 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Označme 𝑆0
𝐸𝑈𝑅 jako spotový měnový kurz mezi USD a EUR, dále analogicky 𝑆0

𝐽𝑃𝑌
, 𝑆0

𝐶𝐻𝐹 a 

𝑆0
𝐺𝐵𝑃dále pak označme 𝑃𝑈𝑆𝐷

𝑑 =
1

e
𝑑
360

𝑟𝑈𝑆𝐷
, kde 𝑟𝑈𝑆𝐷  je anualizovaná bezriziková úroková sazba 
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vztažená k USD. Opět analogicky 𝑃𝐸𝑈𝑅
𝑑 , 𝑃𝐽𝑃𝑌

𝑑 , 𝑃𝐶𝐻𝐹
𝑑 , 𝑃𝐺𝐵𝑃

𝑑 . Nyní lze aktuální hodnotu portfolia 

vyjádřit ve tvaru (použitím 2.33) 

Π(𝑡0) = 180𝑆0
𝐸𝑈𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅

11 + 200𝑆0
𝐸𝑈𝑅𝑃𝐸𝑈𝑅

82 + 300𝑆0
𝐽𝑃𝑌
𝑃𝐽𝑃𝑌
28 + 250𝑆0

𝐶𝐻𝑃𝐶𝐻𝐹
115 + 150𝑆0

𝐺𝐵𝑃𝑃𝐺𝐵𝑃
180

−191,16𝑃𝑈𝑆𝐷
11 − 2,49𝑃𝑈𝑆𝐷

28 − 220,5𝑃𝑈𝑆𝐷
82 − 254,5𝑃𝑈𝑆𝐷

115 − 226,95𝑃𝑈𝑆𝐷
180

  (10) 

Bezrizikovou úrokovou sazbu aproximujeme výnosem do splatnosti bezkupónového 
dluhopisu. Závislost mezi mírou výnosu dluhopisu a dobou zbývající do jeho splatnosti je 

označována jako výnosová křivka. V případě bezkupónového dluhopisu se splatností do 

jednoho roku lze jeho výnosy nahradit příslušnými úrokovými sazbami. Konkrétně v našem 

případě je použita referenční úroková sazba BBA LIBOR (dále jen LIBOR). Důvodem použití 

této úrokové sazby je její kotace ve všech měnách zahrnutých v našem portfoliu. Sazby 

LIBOR lze použít v případě doby do splatnosti v délce 1 a 2 týdnů a dále 1 až 12 měsíců a to 

na základě konvence actual/360 (tedy v úvahu je brán skutečný počet dnů v měsíci a rok je 

uvažován v délce 360 dnů).  

V rámci zjednodušení používáme pouze 1-měsíční, 3-měsíční a 6-měsíční sazby LIBOR 
vztažené k jednotlivým měnám. Jak již bylo uvedeno výše, při určování počtu dnů do 

splatnosti pracujeme s modelem actual/360. Následující tabulky uvádí počet dnů do splatnosti 

použitých úrokových sazeb. Zde vycházíme ze skutečnosti, že v případě sazeb založených na 

USD, CH, JPY a EUR je počet dnů do splatnosti navyšován o 2, tj. u měsíčního LIBOR 

pracujeme se splatností 26.2.+2 dny, což je neděle, tedy počet dnů navyšujeme o 3, tj. celkem 

34 dnů – viz tabulka 4. V případě sazeb založených na GBP není počet dnů navyšován – viz 
tabulka 5. 

Tabulka 4 a 5: Počty dnů do splatnosti použitých sazeb založených na použitých měnách  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet dnů do splatnosti jednotlivých sazeb neodpovídá kontraktům zahrnutých v portfoliu, 

proto je nutná jejich aproximace. Nejjednodušší přístup nabízí aplikace lineární interpolace. 

Označme 𝑟1 úrokovou sazbu se splatností 𝑡1 dále sazbu 𝑟2 s dobou splatnosti 𝑡2. Nyní 

hledáme aproximaci sazby 𝑟𝑛 se splatností 𝑡𝑛, kde 𝑡1 < 𝑡𝑛 < 𝑡2 a tedy  𝑟𝑛 ∈ (𝑟1, 𝑟2). Pro 𝑟𝑛 

pak platí 

𝑟𝑛 = 𝑟1 +
𝑟2 − 𝑟1
𝑡2 − 𝑡1

(𝑡𝑛 − 𝑡1) =
𝑡2 − 𝑡𝑛
𝑡2 − 𝑡1

𝑟1 +
𝑡𝑛 − 𝑡1
𝑡2 − 𝑡1

𝑟2 

Například pro 82-denní LIBOR aproximaci (USD), ozn. 𝑟𝑛, pak 𝑟1, resp. 𝑟2 představuje 1-M, 
resp. 3-M Libor pro USD a platí 

𝑟𝑛 =
94 − 82

94 − 34
𝑟1 +

82 − 34

94 − 34
𝑟2 = 0,2𝑟1 + 0,8𝑟2 
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Výsledky optimalizace projektu 

Nyní dosazením do (2) získáváme aktuální hodnotu portfolia a provedeme rozklad 

jednotlivých forwardových pozic do pozic jednotlivých rizikových faktorů – hodnoty těchto 

pozic uvádí tabulka 6. Vzhledem k tomu, že forwardy v portfoliu jsou kontrakty ke koupi cizí 

měny za USD, výsledkem rozkladu jsou dlouhé pozice v měnových kurzech a zahraničních 

úrokových mírách a dále krátká pozice v americké úrokové míře. Rozsah těchto pozic 

indikuje, že portfolio má významné expozice vůči EUR/USD, CHF/USD a dále vůči 3-M 
švýcarské nebo 1-M evropské úrokové míře. 

Ve druhém sloupci tabulky 6 jsou dále uvedeny mezní VaRy příslušející k jednotlivým 

rizikovým faktorům. Nejcitlivějšími faktory jsou EUR/USD a CHF/USD, kdy zvýšení jejich 

pozic vyvolá výraznější nárůst VaR, konkrétně zvýšení pozice druhého zmiňovaného faktoru 

o 1000 USD způsobí vzrůst celkového 11,24 USD (tedy více jak o 1 %). Poslední sloupec 
uvádí kontribuční VaRy, přičemž za hlavní zdroj portfoliového rizika lze považovat eurové 

expozice a stejně tak expozice ve švýcarském franku. 

Tabulka 6: Rizikové faktory FX portfolia 

  

Pozice RF 

(× 103USD) 

mVaR  

(x 10^-4 USD) 
cVaR (%) 

EUR/USD 421,87 83,045 40,775 

JPY/USD 2,52 30,376 0,089 

CHF/USD 307,05 112,418 40,175 

GBP/USD 215,13 50,245 12,581 

EUR30 110,68 0,262 0,034 

EUR90 184,02 0,959 0,205 

JPY30 2,08 -0,047 0,000 

CHF90 236,19 13,722 3,772 

CHF180 70,86 25,824 2,130 

GBP90 9,46 0,615 0,007 

GBP180 205,67 1,319 0,316 

USD30 -102,45 -0,109 0,013 

USD90 -321,39 -0,112 0,042 

USD180 -189,74 0,628 -0,139 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Předchozí analýza byla založená na pozicích v jednotlivých rizikových faktorech. 

Komplexnější pohled na rizikovost portfolia lze získat analýzou pozic v jednotlivých 

forwardových kontraktech, viz následující tabulka. 
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       Tabulka 7: mVaR a cVaR pro jednotlivé instrumenty 

Kontrakt 
Pozice 

(x 10^3) 

mVaR  

(x 10^-4 USD) 

cVaR 

(%) 

EUR/USD 180 EUR 73,1305 
1

5,338 

EUR/USD 300 EUR 73,5717 
2

5,717 

JPY/USD 200 JPY 0,4387 
0

,102 

CHF/USD 250 CHF 158,0070 
4

6,026 

GBP/USD 150 GBP 73,3298 
1

2,816 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Tedy z tabulky 7 je patrné, že nejrizikovější položku v portfoliu představuje kontrakt na 
švýcarský frank. Dále oba eurové kontrakty a kontrakt na libru mají velmi podobný vliv na 

celkový VaR, přičemž oproti nejrizikovějšímu kontraktu mají téměř poloviční citlivost na 

změnu v jejich pozicích. Kontrakt na japonský yen je dle očekávání vyhodnocen jako 

nejméně rizikový. Celkově je vidět, že zvýšení v kterékoliv z pozic zvýší VaR celého 

portfolio. 

Tabulka 8 představuje výsledky triangulární dekompozice portfolia. V prvním sloupci jsou 
uvedeny korelace mezi pozicí v daném instrumentu a zbytkem portfolia. Druhý sloupec 

prezentuje velikost úhlu ve stupních mezi VaR𝛼,1 a VaR𝛼,base, tj. VaR zbytku portfolia. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé korelace jsou kladné, všechny úhly jsou tupé. Ve třetím 

sloupci jsou uvedeny hodnoty minimálního VaR za předpokladu nalezení nejlepší pozice pro 

daný instrument (jsou uvedeny v posledním sloupci), přičemž zbytek pozic zůstává 

konstantní. Poznamenejme, že nejvyšší korelace koresponduje s nejvyšší redukcí rizika. Tak 

například úprava v druhé EUR pozici, s korelací přibližně 0,97, umožňuje redukci VaR celého 

portfolia o téměř 77 %, zatímco změna v JPY pozici umožňuje redukci maximálně o 6,72 %. 

Tabulka 8: Data pro triangulární dekompozici VaR FX portfolia 

Intrument Korelace 
Úhel 

(ve st.) 

Min. VaR 

(VaR𝛼
∗ ) 

× 103USD 

Redukce 

VaR (%) 

Nejlepší pozice 

(𝑑1
∗) 

× 103 

EUR/USD 0,606 127,332 5,778 20,49 -408,867 EUR 

EUR/USD 0,971 166,249 1,515 76,23 -822,214 EUR 

JPY/USD 0,360 111,124 7,997 6,72 -25411,524 JPY 

CHF/USD 0,662 131,440 3,475 25,04 -160,474 CHF 

GBP/USD 0,571 124,788 6,145 17,87 -371,771 GBP 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podívejme se nyní podrobněji na rozklad vzhledem ke kontraktu EUR/USD (28 dnů do 
splatnosti). Triangulární dekompozice je znázorněna na obrázku 5, odkud je vidět, že VaR 

portfolia může být redukován prodáním celého kontraktu a dále nejlepšího zajištění je 
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dosaženo vstupem do krátké pozice v tomto kontraktu – konkrétně v hodnotě 822 214 EUR. 

Tato operace zajistí snížení celkového VaR z 8 582 USD na 1 515 USD.  

 

Obr. 5: Triangulární dekompozice pro EUR/USD (28 dnů do splatnosti) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Závěr 

Cílem příspěvku je představit aparát použitelný při měření a řízení rizik v rámci investičních 
projektů. Konkrétně byla použita triangulární dekompozice, jež představuje velmi užitečný 

nástroj k zajištění, jak individuálních rizik v projektu, tak celkového rizika. Jako investiční 

projekt byla prezentována investice do forwardové portfolia. Výsledky ukazují, že aplikace 

této dekompozice umožňuje významnou redukci rizika investičního projektu. 

Prezentovaný postup je použitelný prakticky pro všechny typy portfolií. Slabší stránkou 

prezentované metodiky je její závislost na předpokladu gaussovsky rozdělených výnosů 

měnových kurzů, což nemusí být vždy splněno. Z tohoto problému plyne možnost dalšího 

výzkumu se záměrem aplikace rozdělení, lépe respektujících charakteristiky výnosových 

časových řad – obvykle nenulová šikmost a vyšší špičatost. 
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MIKROEKONOMICKÉ DETERMINANTY POPTÁVKY CESTOVNÍHO 

RUCHU JAKO ZÁKLAD PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

 

MICROECONOMIC DETERMINANTS OF DEMAND TOURISM  

AS BASIS FOR STRATEGIC PLANNING 

Tomáš Jeřábek, Vladimír Šefčík 

 

Abstrakt 

Oblast cestovního ruchu se stává jedním z nejvýznamnějších odvětví na celém světě. Z tohoto 

důvodu je pro výzkumníky, manažery, ale také pro politické autority nesmírně důležité určit, 
které faktory ovlivňují rozhodování o turistické spotřebě a podrobněji se zaměřit na účinek 

těchto faktorů na poptávku cestovního ruchu. Znalost těchto informací ze strany 

managementu může významně přispět ke zvýšení efektivity při vytváření strategických plánů. 

Cílem příspěvku je analyzovat mikroekonomické determinanty poptávky cestovního ruchu v 

Jihomoravském kraji. 

 

Klíčová slova 

Poptávka, mikroekonomické determinanty, regresní analýza 

 

 

Abstract 

Tourism has become one of the most important industries in the world. For this reason, 

researchers, managers, but also for the political authorities extremely important to determine 

which factors influence decisions about tourist consumption, and more focus on the effect of 

these factors on the demand of tourism. Knowing this information can contribute significantly 

to increased efficiency in developing strategic plans. The aim of this paper is to analysis the 

microeconomic determinants of the tourism demand in South Moravia. 

 

Key words 

Demand, microeconomic determinants, regression analysis 
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Úvod 

Oblast cestovního ruchu se stává jedním z nejvýznamnějších odvětví na celém světě, a 

turistické výdaje jsou nezanedbatelným příspěvek k hospodářskému růstu, a to jak na národní 

tak regionální úrovni (Paci a Marrocu, 2014). Z tohoto důvodu je pro výzkumníky, manažery, 

ale také pro politické autority nesmírně důležité určit, které faktory ovlivňují rozhodování o 

turistické spotřebě a podrobněji se zaměřit na účinek těchto faktorů směrem k turistickým 

výdajům za použití vhodných ekonometrických nástrojů a metod. V průběhu posledního 
desetiletí, několik studií zkoumalo charakteristiky a determinanty poptávky cestovního ruchu 

prostřednictvím širokého spektra teoretických a metodologických přístupů. Výzkum této 

problematiky lze směřovat do dvou vzájemně souvisejících oblastí. Konkrétně se jedná o 

modelování a předpovídání poptávky po cestovním ruchu, viz například Song a Li (2008), a 

druhou oblast představuje problematika modelování determinantů turistických výdajů, viz 

Brida a Scuderi (2013). Zatímco první oblast je spíše makroekonomická, druhá oblast směřuje 

do mikroekonomické úrovně. 

V rámci této práce se zaměřujeme na druhou z výše uvedených oblastí. Za tímto účelem je 
předně nutné vymezit výstup neboli produkt cestovního ruchu. Tento produkt je 

charakteristický zejména vysokou diferencovaností, a to jak z hlediska rozsahu, tak samotné 

poptávky. Z tohoto důvodu je za účelem zachycení směrodatných determinantů nutné 

přistoupit k tomuto problému velmi komplexně, s cílem co nejblíže a nejvěrohodněji zachytit 

heterogenitu produktu cestovního ruchu. Tedy smyslem tohoto úkolu je nalézt komplexní 

soubor faktorů, které jsou schopny (nebo alespoň je to očekáváno) zachytit hlavní 

charakteristické vlastnosti turistů a specifické rysy destinací.  

 

Modelování ať již jakýchkoliv determinantů představuje jinými slovy snahu prostřednictvím 

určitého počtu vysvětlujících (nezávislých) proměnných určit neboli vysvětlit závislou 

proměnnou. V rámci této práce jsou vysvětlovanou výdaje turistů a základním problémem je 
nalézt příslušné nezávislé proměnné. Zde lze použít několik přístupů, jeden z nich nabídli 

Wang et al. (2006), jež rozlišuje mezi čtyřmi hlavními kategoriemi determinantů. Tyto 

kategorie konkrétně tvoří ekonomická omezení, sociálně-ekonomické charakteristiky, 

charakteristiky související s cestou a psychologické aspekty. 

 

Za účelem nalezení požadovaného vztahu je aplikována regresní analýza. Jedná se o velmi 

užitečným ekonometrický nástroj používaný k posouzení tendence přítomné ve sledovaných 

proměnných a k poskytnutí dostatečného měřítka průměrného odezvy výdajů za cestování na 

změny v jejich determinantech. Analýza různých determinantů je důležitá, protože nám 

umožňuje získat specifické informace o různých kategoriích zákazníků.  
 

Cílem příspěvku je analyzovat mikroekonomické determinanty poptávky cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji. Analýza vychází z průzkumu provedeného v různých částech 

Jihomoravského kraje od března do října 2016, v rámci něhož bylo realizováno celkem 320 

rozhovorů s turisty nerezidenty. V důsledku vysoké komplexnosti a diferenciace dílčích 

produktů cestovního ruchu je tato poptávka charakterizována prostřednictvím celkových 

výdajů – v rozdělení na celkové výdaje za dovolenou a celkové výdaje s vyčleněním nákladů 

na cestu. Úkolem výzkumu je nalézt konkrétní proměnné determinující sledovaný ukazatel 

celkových výdajů. 
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Metodika průzkumu a data 

Studie vychází z průzkumu provedeného v Jihomoravském kraji (JMK) od března do října 

2016. Dotazovanými respondenty byly turisté, kteří strávili alespoň jednu noc v některé 

z destinací JMK pro neobchodní účely. Dotazování bylo realizováno formou rozhovorů, a 

bylo uskutečněno na konci pobytu konkrétních respondentů. Výzkum byl zaměřený na 

celkové výdaje turistů, tedy důležitým kritériem pro zařazení daného respondenta do 

výzkumu byla skutečnost, že jsem schopni rozhovor uskutečnit na konci jejich dovolené.  

Dotazník se skládal ze 4 částí zahrnujících výše uvedené kategorie, konkrétně ekonomická 

omezení, sociálně-ekonomické charakteristiky, charakteristiky související s cestou a 

psychologické aspekty. V rámci výdajů byly sledovány jednak celkové výdaje (TE) a dále 

celkové výdaje bez nákladů cestování (TEtc) – myšleno bez nákladů na cestu z domova do 

cílové destinace a zpět). Náklady v rámci cestování po ČR, vyjma cesty v den příjezdu a v den 

odjezdu, byly do výdajů zahrnuty. 

 

Průměrné celkové výdaje za jeden den a na jednu osobu činily 2 289 Kč a průměrné celkové 
výdaje po odečtení nákladů na cestu pak 1 827 Kč. Podrobnější přehled zjištěných celkových 

výdajů ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou prezentovány kvantily, konkrétně 

percentily, jednotlivých výdajů. Z tabulky je patrné, že 5 % nejvyšších výdajů (bez nákladů na 

cestování) na osobu a den přesahuje 8 000 Kč, naopak 5 % nejnižších výdajů jsou pod hranicí 

250 Kč na osobu a den. Dále pak vzhledem ke vztahu mezi průměrem a mediánem je zřejmá 

nenulová šikmost, konkrétně docházíme k hodnotě koeficientu šikmosti 2,5, což značí silnější 

převahu nižších oproti vyšším výdajům. Tyto výsledky rovněž naznačují přítomnost 

odlehlých pozorování, a to na pravé straně intervalu, což bylo následně potvrzeno. 

Poznamenejme, že pro jednodušší použití regresní analýzy, byla tato odlehlá pozorování 

z výzkumu vyřazena – tato operace se týkala 4 respondentů, jejichž vyřazení zcela jistě 

neovlivní celkové výsledky.  
 

        Tabulka 1: Celkové výdaje 

Percentil 𝑇𝐸   𝑇𝐸𝑡𝑐 

0,05 233,6 89 

0,25 1145,6 823 

0,5 1990,8 1523,6 

0,75 3141,8 2502,2 

0,95 10364,4 8110,3 

        Zdroj: Autoři 

     

Model 

Jak již bylo uvedeno výše, cílem tohoto příspěvku je zkoumat vliv různých determinantů na 

poptávku cestovního ruchu, a to z hlediska mikroekonomické úrovně. Vzhledem k tomu, že 

produkt cestovního ruchu, stejně tak jeho dílčí části jsou vysoce diferencované, není možné 

získat k nim vztahující se ceny. Tedy nelze pracovat s přesnou poptávkovou křivkou. Na 
místo toho můžeme pracovat z odhady získanými na základě teoretické Engelovy křivky. 

V tomto smyslu lze výdaje turistů vyjádřit jako funkce různých determinantů, zahrnujících jak 

ekonomické, tak psycho-sociální charakteristiky. Konkrétně pracujeme s modelem navrženým 

Wangem et al (2006), v němž jsou zahrnuty čtyři hlavními kategorie determinantů. Tyto 

kategorie konkrétně tvoří  
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 ekonomická omezení (E) 

 sociálně-ekonomické charakteristiky (S) 

 charakteristiky související s cestou (T) 

 psychologické aspekty (P) 
 

Výsledný ekonometrický model je v následujícím tvaru 

  

𝑇𝐸 = 𝑓(𝐸𝑖 , 𝑆𝑖, 𝑇𝑖 , 𝑃𝑖).    (1)

    

Model (1) vyjadřuje funkční vztah mezi jednou závislou proměnnou ve formě celkových 

výdajů – se zahrnutím nebo vyloučením cestovních nákladů) a čtyřmi skupinami nezávislých 
proměnných. Jednotlivé skupiny determinantů jsou dány dílčími proměnnými, příslušejícími 

k danému determinantu. 

 

Ze skupiny ekonomických omezení byly sledovány příjmy respondentů. Cílem nebylo získat 

konkrétní částku, ale subjektivní zařazení každého z respondentů do jedné ze tří skupin – 

konkrétně nízké, střední a vysoké příjmy. Důvodem volby tohoto přístupu bylo získat od 

respondentů informaci o jejich životní úrovni. Z celkového počtu 316 oslovených respondentů 

svůj příjem jako nízký vnímá 135 turistů, ke střednímu příjmu se přihlásilo 141 respondentů a 

subjektivně svůj příjem jako vysoký považuje 40 oslovených respondentů. 

 

Ze sociálně-ekonomických charakteristik byly vybrány údaje týkající se věku, pohlaví a 
sociálního postavení. Nadpoloviční většina respondentů byla věkovém rozmezí 30 až 60 let 

zahrnuje 66% podíl oslovených turistů. Menší skupinu pak tvoří turisté nad 60 let, celkem 

19 % a nejméně respondentů bylo z věkové skupiny do 30 let. Co se týče pohlaví, tak mírně 

převládali ženy s 53% podílem. Z hlediska sociálního statutu byli respondenti rozřazení do 

čtyř kategorií, a to zaměstnaný, nezaměstnaný, student a důchodce. Do skupiny zaměstnaných 

patřily všechny ekonomicky aktivní osoby, jež zároveň tvořily největší podíl ze všech 

respondentů – celkově 81 %. Ke skupině nezaměstnaných se naopak přihlásilo nejméně 

respondentů a tato skupina tvořila 5% podíl na celém vzorku. 

 

Z oblasti charakteristik souvisejících s cestou byly sledovány zvolený typ ubytování a 
dopravní prostředek použitý k cestování. Oslovení respondenti byly ubytováni ve třech 

různých typech ubytovacích zařízení – jednalo se o hotely, penziony a campy. Největší podíl 

z respondentů zaujímali turisté ubytovaní v hotelech, resp. penzionech – konkrétně 41 %, 

resp. 39%. Co se týče použitého způsobu dopravy, tak se 42% podílem převládal vlastní 

způsob dopravy (osobní automobil nebo karavan), dále s 41 % letecká doprava. Zbývající část 

pak pokrývala autobusová nebo vlaková doprava. 

 

Poslední skupinu tvořily psychologické aspekty, v rámci nichž byla sledována pouze jedna 

proměnná, a to motivace návštěvy Jihomoravského kraje. Zde nejvyšší podíl zaujímaly s 35 % 

geografické podmínky. Dále 23% podíl vykázaly jak ekonomické důvody (levná dovolená), 

tak motivace na základě doporučení. Motivaci z důvodu návštěvy přátel žijících v JMK 
uvedlo 17 % dotázaných. Zbývající 2% podíl tvořily ostatní důvody. 
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Výsledky modelu 

Model (1) lze reprezentovat prostřednictvím klasické regresní analýzy ve tvaru 

  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝐸𝑖𝛽1 + 𝑆𝑖𝛽2 + 𝑇𝑖𝛽3 + 𝑃𝑖𝛽4 + 𝜀𝑖 ,  (2) 

 

kde 𝛽0, … , 𝛽4 jsou hledané regresní koeficienty, 𝑦𝑖  představuje vektor závislé proměnné 

v logaritmickém vyjádření, tj. 𝑦𝑖 = ln 𝑇𝐸𝑖 , resp.  𝑦𝑖 = ln 𝑇𝐸𝑡𝑐,𝑖. Dále matice 𝐸𝑖 , 𝑆𝑖, 𝑇𝑖  a 𝑃𝑖  

obsahují hodnoty nezávislých proměnných – představených výše. Konečně  𝜀𝑖  je reziduální 
složka modelu. Podrobnější informace vztažené k regresi a regresním modelům uvádí 

například Montgomery a George Runger (2011). 

 

Tabulka 2 uvádí výsledky, vyplývající z provedené regresní analýzy. Připomeňme, že 

závislou proměnnou tvoří celkové výdaje na osou a den (proměnná 𝑇𝐸) a dále celkové výdaje 

na osobu a den s vyloučením výdajů za cestu (proměnná 𝑇𝐸𝑡𝑐). Na tomto místě je nutné 
zmínit odlišnosti mezi použitými proměnnými. Celkové výdaje jsou spolu s proměnnou věk 

tzv. kvantitativní proměnné – reprezentovány reálným, v případě proměnné věk přirozeným 

číslem. Ostatní proměnné jsou kategorické. V případě tohoto typu proměnných je vždy volena 

referenční kategorie, od níž jsou odvozeny výsledky zbývajících kategorií. Významnost 

koeficientů náležících k jednotlivým proměnným, resp. jejich kategoriím byla posuzována 

prostřednictvím robustní směrodatné odchylky (tzv. HAC – „heteroskedasticity and 

autocorrelation consistent“), které jsou konsistentní i za předpokladu případného výskytu 

heteroskedasticity a autokorelace, viz například Arellano (2003). Konkrétní významnost je 

prezentována prostřednictvím p-hodnot jednotlivých koeficientů a byla použita 5% hladina 

významnosti – p hodnota menší než 0,05. 
 

Nyní lze přistoupit k představení získaných výsledků. Z hlediska vlivu příjmů na celkové 

výdaje byly s ohledem na nízko příjmovou referenční kategorii uznány významnými jak 

středně tak vysoko příjmová kategorie respondentů. Výsledky ukazují, že středně příjmový 

respondenti utrácí v průměru o 15,7 % více než referenční kategorie a v případě vysoko 

příjmové skupiny se pak jedná o 36% nárůst. V případě, že bereme v úvahu výdaje bez 

nákladů na cestu, jsou výsledky téměř totožné. 

 

Z hlediska sociálně-ekonomických charakteristik se jako statisticky významné ukázaly 
pohlaví, kde ženy oproti mužům utrácejí v průměru více. Konkrétně mírně citlivější na tento 

vliv jsou celkové výdaje bez nákladů na cestu, v rámci nichž ženy utrácely o téměř 13 % více 

než muži. Dále pak se statistická významnost projevila v případě sociálního statutu, kdy 

s ohledem na referenční skupinu zaměstnaných utrácí nezaměstnaní o zhruba 14 % méně a 

studenti pak o 13 % méně. V případě důchodců nebyl prokázán statisticky významný vztah.  
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     Tabulka 2:  

Proměnná 
Závislá proměnná: 𝑻𝑬   Závislá proměnná: 𝑻𝑬𝒕𝒄    

Koeficient Významnost Koeficient Významnost 

E 

Příjem (Nízký příjem – referenční kategorie) 

Střední příjem 0,157 0,000 0,192 0,000 

Vysoký příjem 0,361 0,000 0,382 0,000 

S 

Věk 0,003 0,634 0,000 0,713 

Pohlaví (Muž- referenční kategorie) 

Žena 0,097 0,023 0,129 0,012 

Sociální statut (Zaměstnaný - referenční kategorie) 

Nezaměstnaný -0,135 0,000 -0,147 0,000 

Student -0,115 0,044 -0,118 0,037 

Důchodce 0,005 0,198 0,096 0,235 

T 

Typ ubytování (Camp - referenční kategorie) 

Penzion 0,236 0,001 0,267 0,002 

Hotel 0,798 0,000 0,896 0,000 

Doprava (Os. auto - referenční kategorie) 

Autobus/vlak -0,026 0,179 -0,029 0,243 

Letadlo 0,187 0,099 0,171 0,109 

P 

Motivace (Ekonomická - referenční kategorie) 

Geogr. podmínky 0,136 0,039 0,143 0,048 

Přátelé v JMK 0,178 0,009 0,198 0,023 

Doporučení 0,239 0,061 0,244 0,058 

Ostatní -0,030 0,108 0,002 0,217 

    Zdroj: autoři 

 

V rámci charakteristik související s cestou se statisticky významný vliv na celkové výdaje 

projevil případě typu ubytování. Ve vztahu k referenční skupině ubytování v campu se tento 
vliv nejvíce projevil u respondentů ubytovaných v hotelu, jež utrácejí téměř o 90 % více. 

V případě turistů ubytovaných v penzionech je tento nárůst až 30%. 

 

V poslední skupině zkoumající psychologické aspekty, konkrétně motivaci k cestě do JMK se 

s ohledem na referenční skupinu tvořenou respondenty přijíždějící do JMK z důvodu levné 

dovolené, jako statistiky významný vliv projevil v případě geografických podmínek. V tomto 

ohledu turisté utrácí v průměru o 14 % více. Dále rovněž více utrácí turisté, jež do JMK 

přijíždějí z důvody jejich sociálních vazeb navázaných na tento kraj, konkrétně je to o zhruba 

20 % více. 
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Závěr 

Cílem příspěvku bylo analyzovat mikroekonomické determinanty poptávky cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že produkt cestovního ruchu, stejně tak jeho dílčí 

části jsou vysoce diferencované, nebylo možné získat k nim vztahující se ceny. Namísto toho 

lze využít celkové výdaje turistů, jež lze v tomto smyslu vyjádřit jako funkce různých 
determinantů, zahrnujících jak ekonomické, tak psycho-sociální charakteristiky. Konkrétně 

jsme pracovali se čtyřmi hlavními kategorie determinantů, a to ekonomickými omezeními, 

sociálně-ekonomickými charakteristikami, charakteristikami souvisejícími s cestou, 

psychologickými aspekty. 

 

Výsledky ukázaly, že poptávka cestovního ruchu je ze zkoumaných ekonomických omezení 

ovlivněna úrovní příjmům, dále pak ze sociálních charakteristik pohlavím a sociálním 

statusem. Z dalších charakteristik se jako důležité determinanty ukazují použitý typ ubytování 

a motivace k návštěvě sledované destinace. Provedená empirická analýza potvrdila existenci 

různých segmentů zákazníků v odvětví cestovního ruchu. Získané výsledky mohou posloužit 

manažerům z různých oblastí cestovního ruchu k přizpůsobení jejich nabídky směrem k těmto 
segmentům. 
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PREDIKCE JAKO VÝZNAMNÁ SLOŽKA MANAŽERSKÉHO 

ROZHODOVÁNÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU 

 

PREDICTION AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF MANAGERIAL 

DECISION MAKING IN HOSPITALITY AND TOURISM 

Tomáš Jeřábek, Jana Štofilová 

 

Abstrakt 

Rozhodování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká 

všech oborů a aspektů organizace. Nejinak tomu je v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. 

Za účelem efektivního řízení podniku je manažer obecně v rámci nepravidelných časových 

intervalů vystavován rozhodovacím problémům, jejichž základ tvoří makroekonomická data. 
Management podniku případně jednotlivý manažeři mají pro získání informací o budoucím 

vývoji makroekonomických ukazatelů v zásadě dvě možnosti, a to jednak s podporou institucí 

poskytující hospodářsko – politické predikce nebo samostatná realizace predikcí cílových 

ekonomických proměnných. Cílem této práce je nalézt nejvhodnější metodiku pro tvorbu 

předpovědí, jež manažerům umožní vytvářet a následně využívat makroekonomické 

předpovědi relativně nezávisle na těchto institucích. 

 

Klíčová slova 

Management, rozhodování, predikční model 
 

Abstract 

Deciding belongs among the key management functions (management functions) and 

therefore, it applies to all fields and aspects of the organization as well as in the hospitality 

and tourism management. For the effective management purpose of the company's general 

manager in the context of irregular time intervals exhibited decision problems whose base 

consists of macroeconomic data. Enterprise Management or individual managers have to 

obtain information about future developments in macroeconomic indicators are basically two 

options, both with the support of institutions providing economic - political prediction or self-
realization of the prediction target economic variables. The aim of this work is to find the 

most appropriate methodology for making predictions, which enables managers to create and 

then exploit macroeconomic forecasts relatively independently of these institutions. 

 

Key words 

Management, decision making, prediction model 
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Úvod 

 
Práce manažera zahrnuje několik činností, a to především plánování, rozhodování, organizaci 
a vedení, a dále v neposlední řadě kontrolu. Klíčovými činnostmi jsou právě první dvě 

jmenované, tedy plánování a organizování. V tomto případě je slovem klíčové myšlena 

skutečnost, že tyto dvě činnosti tvoří základ pro další tři činnosti. Jinými slovy lze říci, že pro 

jakkoliv smysluplné organizování vyúsťující ve vytvoření organizační struktury, a to jak 

procesní a útvarové a dále z ní plynoucí hierarchický strom vedení a rovněž kontroly, je 

nezbytně nutné správné rozhodnutí o konkrétních činnostech a procesech. Za tímto účelem je 

třeba postavit jednotlivé rozhodovací problémy na objektivních základech s cílem jakési 

objektivizace samotného aktu rozhodnutí. Tato objektivizace spočívá ve využívání určitých 

rozhodovacích metod založených většinou na konkrétní rozhodovací metodě. 

K nejzákladnější metodě strategické analýzy patří SWOT analýza, jež představuje jednoduchý 
způsob konkretizace sledovaných problémů do dvou prostředí, a to vnitřního a vnějšího 

s cílem vyčlenění problémů, jež je schopen daný manažer svým rozhodnutím ovlivnit. Na 

základě této metody jsou určeny problémy, na které již mohou být aplikovány konkrétní 

postupy rozhodovací analýzy. Za účelem objektivizace rozhodování jsou postupy vedoucí ke 

konkrétnímu rozhodnutí ve většině metod založeny na aplikaci matematického a statistického 

aparátu. Z toho důvodu je alespoň na úrovni vyššího managementu velmi důležitá znalost 

právě těchto disciplín. 

 

Za účelem efektivního řízení podniku je manažer obecně v rámci nepravidelných časových 

intervalů vystavován rozhodovacím problémům, jejichž základ tvoří makroekonomická data. 

Jedná se například o využívání cizích finančních zdrojů poskytnutých od bankovních institucí. 
Tyto finance jsou zatíženy úrokovou sazbou, jež se odvíjí od úrokové míry stanovované 

centrální bankou. V případě České republiky je z tohoto pohledu nejdůležitější mezibankovní 

úrokování míra stanovovaná Českou národní bankou, konkrétně sazba PRIBOR (PRague 

InterBank Offered Rate). Tedy znalost budoucího vývoje této sazby může být pro účelné 

nakládání s finančními prostředky podniku klíčová. Další příklad může být představován 

efektivním nakládáním s valutami. Jedná především o promyšlenou směnu těchto prostředků, 

která může v případě vyšších částek znamenat pro podnik buď finanční zdroje navíc, nebo 

alespoň nulovou ztrátu vycházející z kurzových rozdílů. Kromě výše uvedených veličin může 

být pro management přínosná znalost vývoje hrubého domácího produktu, případně některé 

z jeho složek, například celkové spotřeby. 
 

Management podniku případně jednotlivý manažeři mají pro získání informací o budoucím 

vývoji makroekonomických ukazatelů v zásadě dvě možnosti. První možnost je založena na 

institucích poskytující hospodářsko – politické predikce. K těmto institucím lze řadit Českou 

národní banku, Ministerstvo financí, případně Český statistický úřad v tuzemském měřítku, 

Dále v evropském, resp. celosvětovém měřítku se jedná o Evropskou centrální banku, 

případně instituce OECD, a další. Nevýhodou výše uvedených institucí je, že jednak jimi 

poskytované předpovědi nemusí zahrnovat všechny budoucí horizonty, o něž má daný 

manažer zájem a dále konkrétní předpovědi jsou zřídkakdy dostupné a jsou aplikovány na 

některé makroekonomické ukazatele. Řešení výše nastíněného problému poskytuje druhá 

možnost získání předpovědí vybraných makroekonomických ukazatelů. Tato možnost spočívá 
v tom, že manažer si na základě vhodné metody a vhodného software vytvoří předpovědi pro 

proměnné a časové horizonty, které jsou skutečným středobodem jeho zájmu. 
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Cílem této práce je nalézt nejvhodnější metodiku pro tvorbu předpovědí, jež manažerům 

umožní vytvářet a následně využívat makroekonomické předpovědi relativně nezávisle na 

výše uvedených institucích. 

 

Materiál a metodika 
 

Uvažovaný DSGE model byl popsán Senecou (2010) a vychází především z prací Adolfsona 

et al. (2007b, 2008). Model sestává z domácí a zahraniční ekonomiky. Domácí ekonomika 

obsahuje kontinuum domácností a firem a monetární autoritu. Fiskální politika je zde 

uvažována jako pasivní ve smyslu, že vláda používá paušální daně ke splnění svých 

rozpočtových omezení. Vládní výdaje jsou uvažovány jako exogenní. Trh statků a služeb a trh 

práce jsou monopolisticky konkurenční. Každá z firem prostřednictvím pronajatého kapitálu a 

různých druhů práce poskytovaných domácnostmi vyrábí odlišné meziprodukty. Nastavení 
cen statků a služeb probíhá probíhá na základě Calvova mechanismu, jednotlivé statky a 

služby jsou oceňovány v měně země, ve které jsou prodávány. Každá z firem volí konkrétní 

výrobmí faktory s cílem minimalizovat své náklady, a to vzhledem k výši mezd a nákladům 

plynoucích z pronájmu kapitálu. Každá z domácností spotřebovává v každé periodě domácí a 

zahraniční meziprodukty. Dále investují jak do domácích (v domácí měně), tak zahraničních 

(v cizí měně) dluhopisů, a to vzhledem k nákladům na mezinárodní finanční zprostředkování.  

Domácnosti se rovněž v každé další periodě rozhodují, kolik finančních prostředků budou 

investovat do nového kapitálu vzhledem k nákladům přizpůsobení investic a volí míru využití 

jejich současného kapitálového majetku. Nastavování mezd probíhá rovněž na základě 

Calvova mechanismu. Centrální banka provádí monetární politiku na základě Taylorova 

pravidla, monetární režim je založen na inflačním cílení. Zahraniční ekonomika je uvažovaná 
jako uzavřená verze domácí ekonomiky, přičedmž domácí ekonomika nemá na zahraničí 

téměř žádný vliv. Z tohoto důvodu můžeme zahraniční ekonomiku uvažovat jako exogenní 

vůči domácí malé otevřené ekonomice a tedy její model můžeme zjednodušit nahrazením 

vektorovým autoregresním modelem – stejně jako Seneca (2010) nebo Adolfson et al. (2007) 

použijeme strukturální VAR model.   

 

Pozorované proměnné jsou reprezentovány 14 makroekonomickými časovými řadami 

zachycujícími období od 1999:Q1 až 2012:Q4. Domácí ekonomika je reprezentována 11 

proměnnými, a to soukromá spotřeba, reálný hruhý domácí produkt, export, import, vládní 

výdaje, investice, a počet odpracovaných hodin, jež jsou měřeny v per-capita terms. Dále jsou 
to harmonizovaný index spotřebních cen (HCPI), reálná mzda, reálný směnný kurz a úroková 

míra vyjádřená tříměsíční mezibankovní sazbou PRIBOR. Za účelem jejich transformace jsou 

všechny proměnné vyjádřeny procentuálně v rozdílech logaritmů. Zahraniční ekonomika je 

zastoupena 11 zeměmi Eurozóny
1
 a je reprezentovaná 3 proměnnými, konkrétně reálným 

HDP, harmonizovaným indexem spotřebních cen a úrokovou mírou vyjádřenou tříměsíční 

mezibankovní sazbou EURIBOR. Všechny tři proměnné jsou za účelem jejich transformace 

vyjádřeny, až na HDP, v rozdílech logaritmů. HDP zahraniční ekonomiky je detrendováno 

prostřednictvím HP filtru. Použité proměnné byly sezónně očištěny X-12-ARIMA modelem. 

Model je odhadnut prostřednictvím Bayesovských metod. Aposteriorní rozdělení 

odhadovaných parametrů je simulováno použitím 500 000 výběrů z Random-Walk 

Metropolis algoritmu, kde prvních 100 000 výběrů bylo zahozeno. 
Jako nestrukturální je použit Bayesovský VAR model se zpožděním řádu p. 

 

                                               
1
 Jedná se o státy Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Španělsko. 
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𝑦𝑡 = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑙𝑦𝑡−𝑙 + 𝜀𝑡
𝑝
𝑙=1 = 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡   (1) 

 

kde 𝑦𝑡 , 𝑡 = 1.… . 𝑇 je m – dimenzionální vektor sestávající z hodnot endogenních 

proměnných, 𝐵1, … ,𝐵𝑝 jsou matice 𝑚 ×𝑚 sestávající z hledaných parametrů modelu, dále 𝐵0 

je 𝑚× 1 vektor konstant, dále 𝜀𝑡 je vektor reziduí, pro něhož platí 𝜀𝑡~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, Σε). 

Položme 𝐵 = (𝐵0, 𝐵1, … ,𝐵𝑝)
′
 a 𝑥𝑡 = (1𝑚, 𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝)

′
.Pokud nyní označíme 𝑋 =

(𝑥1
′ , … , 𝑥𝑇

′ )′, dále 𝑌 = (𝑦1, … , 𝑦𝑇)
′ a 𝜀 = (𝜀1 , … , 𝜀𝑇)

′,pak lze (1.16) psát ve tvaru 

 

     𝑌 = 𝑋𝐵 + 𝜀     (2) 
 

Pro kompletní charakteristiku BVAR modelu je nutné specifikovat komponenty 

bayesiánského přístupu. Pro apriorní hustotu neznámých parametrů, tj. 𝑝(𝐵|Σε) použijeme 

Littermanovo apriorní rozdělení. Tedy pro jednotlivé hodnoty parametrů budeme uvažovat 

normální rozdělení se střední hodnotou rovnou 1, a to v případě parametrů prvního vlastního 

zpoždění a 0 v případě zbývajících parametrů. Pro směrodatnou odchylku v případě parametru 

v rovnici 𝑖 u proměnné 𝑗 se zpožděním 𝑙 platí 
 

𝑠(𝑖, 𝑗, 𝑙) =

{
 
 

 
 𝜅 Pro parametr 𝐵0 a pro exogenní proměnné 

𝜆

𝑙𝑑
Pro parametry vlastního zpoždění, tj. 𝑖 = 𝑗

𝜆

𝑙𝑑
𝜃
𝑠𝑖

𝑠𝑗
Pro parametry nevlastního zpoždění, 𝑖 ≠ 𝑗

  (3) 

 

kde 𝛾 představuje apriorní směrodatnou odchylku parametrů u proměnných s prvním vlastním 

zpožděním, úkolem 𝑑 je redukovat apriorní směrodatnou odchylku parametrů u proměnných 

s delším zpožděním a 𝜃 snižuje apriorní směrodatnou odchylku koeficientů u proměnné 𝑗 

v rovnici 𝑖, pro𝑖 ≠ 𝑗. Hodnota 𝑙 představuje řád zpoždění proměnné j v rovnici i, poměr 
𝑠𝑖
𝑠𝑗⁄  

je užíván k zachycení rozdílů ve variabilitě sledovaných proměnných. Matice Σε je nastavena 

pevně, Σε ≈
(𝑌−𝑋�̂�)′(𝑌−𝑋�̂�)

T−1
 a kde �̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 je odhad 𝐵 získaný metodou nejmenších 

čtverců. Ještě poznamenejme, že 𝑠𝑖 je (𝑖, 𝑖) prvek matice Σε. 

Budeme zde uvažovat dva typy BVAR modelů. V případě obou položíme𝜅 = 102 a 𝑑 = 1. 
Dva typy BVAR modelů označme jako BVAR1p a BVAR2p, kde p označuje řád zpoždění a 

𝑝 = 1,2,3,4. Pak 𝛾 = 0.2, 𝜃 = 1 (BVAR1p), resp. 𝛾 = 102, 𝜃 = 1 (BVAR2p) 

Tedy celkem uvažujeme 8 BVAR modelů. V případě varianty BVAR2p, díky vysoké hodnotě 

𝛾 a neutrálním 𝜃, můžeme hovořit o neomezené apriorní směrodatné odchylce. Tedy 
BVAR2p lze přirovnat k neomezenému VAR modelu, viz Mao (2010). Věrohodnostní funkce 

𝑝(𝑌|𝐵, Σε) a aposteriorní hustota 𝑝(𝐵|𝑌) je určena podle Koop a Korobilis (2010). Jako 

proměnné jsou použity tři časové řady pokrývající opět období od 1999:Q1 do 2012:Q4. 

Konkrétně sledujeme reálný HDP, HCPI a tříměsíční mezibankovní sazba pro domácí 

ekonomiku. Dále jsou použity zahraniční proměnné – stejné jako v případě DSGE modelu. 

Všechny použité proměnné jsou opět sezónně očištěny a transformovány stejným způsobem 
jako v DSGE modelu. Zahraniční proměnné jsou uvažovány jako exogenní k domácím 

proměnným. 

V dalším modelu používáme DSGE model za účelem poskytnutí informací o parametrech 

VAR modelu řádu p. Označme 𝜃 jako vektor parametrů log-linearizovaného DSGE modelu, 
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pak pro apriorní hustotu parametrů VAR modelu uvažujeme tvar 𝑝(𝐵, Σε|𝜃, 𝜆), kde 

𝑣𝑒𝑐(𝐵)|Σε, 𝜃, 𝜆 má normální apriorní rozdělení a Σε|𝜃, 𝜆 má inverzní Wishartovo rozdělení. 

Apriorní hustota parametrů DSGE-VAR modelu řádu p je dána jako 

   

𝑝(𝐵, Σε, 𝜃|λ) = 𝑝(𝐵, Σε|𝜃, 𝜆)𝑝(𝜃),  (4) 

 

kde 𝑝(𝜃) představuje apriorní hustotu parametrů DSGE modelu. Hyperparametr 𝜆 > 0 

vyjadřuje relativní váhu DSGE v DSGE-VAR modelu. Pro výběr vhodné hodnoty 𝜆 Del 

Negro a Schorfheide (2004) doporučují použít husotu  

 

  𝑝(𝑌|λ) = ∫ 𝑝(𝑌|𝐵, Σε, 𝜃)𝑝(𝐵, Σε, 𝜃|λ)𝑑(𝐵, Σε, 𝜃)𝐵,Σε,𝜃
 

 

tak,že 

�̂� = argmax 𝑝(𝑌 | 𝜆)    (5) 

kde �̂� vyjadřuje ideální hodnotu hyperparametru 𝜆 a dále 𝑝(𝑌|𝐵, Σε, 𝜃) představuje 

věrohodnostní funkci VAR modelu, jejíž tvar lze nalézt např. ve Warne (2012). Pokud jde  

o aposteriorní rozdělení, pak pro 𝑣𝑒𝑐(𝐵)|𝑌, Σε, 𝜃, 𝜆 uvažujeme normální rozdělení a pro 

Σε|𝑌, 𝜃, 𝜆 inverzní – wishartovo rozdělení, viz Del Negro a Schorfheide (2004). 
 

DSGE-VAR model aplikujeme na stejnou množinu proměnných, jako v případě výše 

uvedeného DSGE modelu. Prodélku zpoždění𝑝 VAR komponenty uvažujeme 1,2,3 a 4 a 

hodnotu hyperparametru 𝜆 volíme z množiny možných hodnot Λ, kde  
 

 Λ = {0.6. 0.8. 1. 1.2. 1.4. 1.6. 1.8. 2. 2.25. 2.5. 2.75. 3. 4. 5. 10. 20. 50. 100.∞}. 
 

Aplikací kritéria daného rovnicí (1.20) nacházíme nejlepší kombinaci při 𝑝 = 2 a 𝜆 = 1,8. 

 

Výsledky 

Cílem této části je popis použitých dat a prezentace získaných výsledků. Data obsažená 

v použitých modelech zahrnují období od 1999:Q1 do 2012:Q4. Prvních 32 pozorování do 

2006:Q4 bylo použito jako trénovací vzorek pro odhad jednotlivých modelů a následně pro 

konstrukci prvních 𝒉 − krokových předpovědí, kde 𝒉 = 𝟏. …𝟏𝟐, pro období 2007:Q1 do 

2009:Q4. Poté byl trénovací vzorek rozšířen o jedno pozorování na 33, a tedy zahrnoval 

období od 1999:Q1 do 2007:Q1. Na tomto základě byly jednotlivé modely znovu odhadnuty a 

došlo ke konstrukci předpovědí pro období 2007:Q2 až 2010:Q1, a tak dále. Tímto způsobem 

bylo získáno 24 jedno – krokových, 23 dvou – krokových až 13 dvanácti – krokových 

předpovědí. 

Na obráku 1 je graficky znázorněn vývoj hodnot RMSE přes předpovědní horizonty 

ℎ = 1, … ,12 pro základní, výše zmíněné, modely. Z obrázků vyplývá, že v případě bodové 

předpovědi růstu HDP modely BVAR2p překonávají BVAR1p modely. V případě předpovědi 

inflace je situace opačná. V rámci předpovědi úrokové míry se oba dva typy modelů chovají 
velmi podobně. Dále je z grafického znázornění patrné, že DSGE-VAR překonává DSGE 

model při předpovědi růstu HDP, v případě ostatních proměnných jsou předpovědní výkony 

téměř totožné. Nyní srovnáním obou typů BVAR
2
 modelů s DSGE-VAR modelem, pak druhý 

jmenovaný podává lepší výkon v případě předpovědi růstu HDP, a to v rámci vyšších 

                                               
2
Myšleno současně BVAR1p a BVAR2p modely. 
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předpovědních horizontů – konkrétně od ℎ = 7. DSGE model v těchto horizontech podává 
srovnatelný výkon s BVAR modely. Při bodových předpovědích inflace podávají BVAR1p a 

BVAR2p srovnatelný výkon, DSGE i DSGE-VAR model v tomto případě výrazně zaostávají. 

Opačná situace nastává v rámci předpovědi úrokové míry, kdy v prvních dvou horizontech 

jsou oba dva typy BVAR modelu překonány DSGE a DSGE-VAR modelem. Dále ve 3. a 4. 

předpovědním horizontu jsou předpovědní výkony všech použitých modelů srovnatelné a od 

5. horizontu dochází opět preferenci DSGE a DSGE-VAR modelu. 

Obr. 1: Hodnoty RMSE pro jednotlivé proměnné a modely BVAR11 až BVAR14 vlevo, BVAR21 až BVAR24 

uprostřed, DSGE a DSGE-VAR vpravo. 

 

 

 

 

Závěr 
Cílem této práce bylo nalézt vhodnou metodiku pro tvorbu makroekonomických předpovědí 

využitelných v manažerském rozhodování. V rámci hledání metodiky poskytující nejpřesnější 

předpovědi byly využity modely, uplatňované při makroekonomických predikcích, a to DSGE 

a DSGE-VAR model, jež představuje VAR model s apriorní hustotou odvozenou na základě 
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DSGE modelu. Dále zde byly použity dvě skupiny bayesovského VAR (BVAR) modelu lišící 

se volbou hyperparametrů Littermanovy apriorní hustoty, přičemž v případě druhé skupiny 

modelů jsou apriorní hustoty voleny tak, aby BVAR modely v rámci této skupiny 
představovaly klasické VAR modely. V případě DSGE modelu byla část parametrů formálně 

odhadnuta a další část byla kalibrována, a to na základě dostupné, podobně zaměřené 

literatury. Jednotlivé modely byly konstruovány pro různé proměnné, z nichž průnik 

představoval tři základní proměnné, kterými byly růst hrubého domácího produktu, inflace a 

úroková míra, přičemž hlavní zájem spočíval především ve znalosti budoucího vývoje 

poslední zmiňované proměnné. Inflace a růst HDP doplňkové proměnné, jejichž znalost 

management využije především k získání obrazu o předpokládaném vývoji ekonomiky a 

z toho plynoucích dopadů zobrazujících se především ve vývoji další důležitých ekonomicko-

finančních ukazatelů.  

 

Předpovědi tří základních proměnných získané z těchto modelů byly hodnoceny na základě 
bodového hlediska, konkrétně prostřednictvím root mean squared error (RMSE) statistiky a 

dále na základě intervalových statistik, konkrétně hodnocením predikčních hustot získaných 

z jednotlivých modelů. Výsledky ukázaly, že v případě bodové předpovědi růstu HDP modely 

druhá skupina BVAR modelů, neboli klasické VAR modely s různou délkou zpoždění 

použitých proměnných překonávají první skupinu BVAR modelů. V případě předpovědi 

inflace je situace opačná. V rámci předpovědi úrokové míry se oba dva typy modelů chovají 

velmi podobně. Dále DSGE-VAR překonává DSGE model při předpovědi růstu HDP, 

v případě ostatních proměnných jsou předpovědní výkony téměř totožné. Při srovnání obou 

skupin BVAR modelů s DSGE-VAR modelem, bylo zjištěno, že DSGE-VAR model podává 

lepší výkon v případě předpovědi růstu HDP, a to v rámci vyšších předpovědních horizontů. 
DSGE model v těchto horizontech podává srovnatelný výkon s oběma skupinami BVAR 

modelů. V rámci hodnocení předpovědí na základě predikčních věrohodností v případě 

proměnné růstu HDP z použitých modelů vykazuje nejlepší výkon první skupina BVAR 

modelů, zvláště pro zpoždění délky 2,3 a 4. Stejně je tomu i v případě zbývajících 

proměnných, přičemž v případě inflace kvalitních výkonů dosahuje rovněž DSGE-VAR 

model a dále pro úrokovou míru pak DSGE model. 
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MANAGEMENT 

 
Tomáš Jeřábek, Pavel Urbiš 

 

 

Abstrakt 

Rostoucí využívání informační systémů z oblasti informačních technologií v hotelnictví je 

přisuzováno jednak jejich rychlému rozvoji, ale také strachem nezůstat pozadu za konkurencí 

a snahou uspokojit stále náročnější požadavky svých zákazníků. Podle dřívějších studií, 

vzniklých je hlavním cílem implementace informačních technologií v hotelovém odvětví 

především zefektivnění provozních činností a zákaznického servisu, a rovněž maximalizace 

výnosů. Cíle příspěvku je zhodnotit aktuální využívání vybraných informační a komunikačních 

technologií při propagaci hotelů v rámci Jihomoravského kraje. 

Klíčová slova 
Informační technologie, web, sociální síť, hotel, 

 

 

Abstract 

The growing use of information systems under information technology in the hotel industry is 

attributed on the one hand their rapid development, but also fear to keep pace with the 

competition and the desire to satisfy the increasingly demanding requirements of its 

customers. According to earlier studies, formed the main objective is the implementation of 

information technology in the hotel industry mainly operational improvements and customer 
service, as well as maximizing revenues. This paper aims to assess the current use of selected 

Travel 2.0 technologies in the promotion of hotels in the South Moravian region. 

Key words 

Information technology, web, social network, hotel 
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Úvod 
Vývoj Internetu se dá chápat z různých úhlů pohledu. Na svislé ose následujícího obrázku je 

znázorněn pozvolný vývoj technologií a jejich zapojení při tvorbě obsahu internetu.  

 

Obr.1. Vývojová stádia webu 

Je vidět, že web 1.0 byl orientován na prezentaci textových dokumentů a zpočátku byl 

statický, čemuž odpovídají verze jazyka HTML. Na podporu dynamických prvků byly 

postupně zavedeny technologie jako JavaScript, Flash či AJAX, které podporují 

multimediální obsah. Tím vzniká etapa webu 2.0. Po zavedení nástrojů pro tvorbu 

dynamických stránek přichází potřeba strojově zpracovávat velké množství informací 

obsažených na webu. Proto se objevuje jazyk RDF, který umožňuje strukturovat informace. 

Této nové snaze převést webový obsah do řeči zpracovatelné stroji říkáme web 3.0. 
Vodorovná osa ukazuje, jak se postupem času změnily role jednotlivých uživatelů webu. V 

období webu 1.0 uživatelů spojovaly webové stránky - tvůrce na jedné straně a na straně 

druhé čtenáře, kteří si mohli prohlížet stránky a vyhledávat  přes katalogové portály. S 

nástupem webu 2.0 přichází vzájemná interakce všech zúčastněných uživatelů. Webový obsah 

mohou upravovat všichni, bez potřeby znalostí programovacích jazyků. Webová stránka 

představuje kombinaci technologií a můžeme na ní najít množství přidaných funkcí ve formě 

aplikačních nadstaveb. V koncepci webu 3.0 se dalšími účastníky internetového působení 

stanou stroje, které budou díky lepší struktuře zápisu dokumentů schopné interpretovat z 

obrovského množství dat na Internetu relevantní informace. 

Web 2.0 a Web 3.0 
Podobně, jak tištěná média či televize, i internet zpočátku nabízel návštěvníkům pouze 

jednosměrnou komunikaci, - od portálu k uživateli. V porovnání s klasickými zdroji informací 

byla jeho počáteční předností jen neomezená kapacita. Mezi omezené nabídky interaktivních 

služeb se stala populárními především elektronická pošta. Přestože funguje na jiné platformě 

než klasický web, umožnila jednoduše a levně komunikovat, a to již v prvních letech 

existence Internetu. Zanedlouho se začaly rozmáhat i internetové diskusní fóra a tzv. "Chat" - 

zpočátku jen v omezené formě. Web 2.0 lze charakterizovat i jako příchod nové generace 

World Wide Web, která je charakteristická vícesměrným komunikačním tokem, tj. od 

uživatele k webové doméně, mezi doménami navzájem, otevřená komunikace a sdílení 

informací mezi uživateli. Na rozdíl od starších služeb, které nabízel Web 1.0, u nichž obsah 

zajistil poskytovatel služeb, v případě webu 2.0 majitel serveru poskytuje vlastně jen systém, 
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obsah doplní, sdílejí a komentují uživatelé. Web 2.0 je v podstatě přechod ze statických 

HTML webových stránek na web více dynamický s možností interaktivity pro uživatele. 

Charakteristické rysy Web 2.0 je možné demonstrovat na některých principech, jež implicitně 
vychází z první generace webu, webu 1.0. Jedná se především o tvorbu obsahu webu, do níž 

byl v případě první generace zapojen pouze vlastník webu, ovšem v případě webu 2.0 se 

tvorbě webu aktivně podílí všichni uživatelé webu a vlastním je zde především v roli 

moderátora. Další princip je představován interakcí na webu, kdy v prostředí webu 1.0 je 

přítomna pouze v omezené formě, naproti tomu je web 2.0 na interakci založen. Dalším 
neméně důležitým principem je personalizace, která je u webu 1.0 přítomna pouze v 

nejzákladnější formě – například jazyková personalizace nebo oproti webu 2.0 omezenější 

personalizace podle rolí. Web 2.0 poskytuje každému uživateli vytvořit si svůj vlastní 

personalizovaný profil. Z nespočetného množství Web 2.0 technologií, které jsou dostupné, se 

zaměříme zejména ty, jež jsou přímo aplikovatelné v cestovním ruchu, za účelem například 

marketingové prezentace ubytovacích zařízení, atd. 

Zpřístupnění publikování na Internetu s sebou pochopitelně nese i negativa. To, že máme k 

dispozici nevyčíslitelný počet blogů neznamená, že všechny články vykazují jistou dávku 

prospěšnosti. Naopak se můžeme setkat s velkým množstvím soukromých stránek s 

žertovnými snímky a jiným duchaplným obsahem. Při vyhledávání v této záplavě informací 

se musíme kromě chápavého postoje vyzbrojit i dávkou trpělivosti, protože na ně chtě nechtě 

narazíme. Jinou stránkou věci je otázka trvanlivosti informací. Prakticky vše, co jednou 

zveřejníme na webu, o nás mohou najít i za několik let. V důsledku existence archivačních 

serverů, vyrovnávacích pamětí prohlížečů a díky sdílení s jinými uživateli, se prostým 

vymazáním nemusí ve skutečnosti nic vyřešit. Pozornost je třeba věnovat bezpečnosti i z 

pohledu přítomnosti na webu – existují mezi námi jedinci, kteří dokáží z naší činnosti na 
webu získat slušné množství informací a náležitě je zneužít. Tedy není vhodné popisovat na 

sociální síti, případně na blogu přesné funkce bezpečnostního systému, který jsme si nedávno 

výhodně obstarali přes eBay. Když pak umístíme do statusu na Facebooku poznámku „Je nám 

tu nádherně!“ a přidáme k tomu pár čerstvých rodinných fotek na pláži, zloději mohou vyrazit 

do akce! Neustále je nutné předvídat možné nebezpečí, které s sebou web 2.0. 

Web 3.0 představuje přístup, jež klade důraz na zpracovatelnost informací uložených na 

webu. Dokumenty tvoří lidé a ti z nich pak pochopitelně dokáží získat potřebné informace. Na 

to, aby počítače dokázali z uložených dat vygenerovat informace, potřebují rozumět obsahu a 

znát vztahy mezi entitami. V současnosti je struktura webu v souladu s lidskými potřebami. 

Internet tvoří lidé, a ti následně dokážou potřebné informace přečíst. Vyhledávače indexují 

miliardy stránek, videí a obrázků, při čemž neexistuje jejich vzájemné propojení, ani efektivní 

strojní zpracování. Vyhledávače stále pracují na základě statistického vyhodnocování a 

generování příhodných skupin odkazů. Takovým hledáním získáme také nežádoucí 

informace. Tato situace je nepochybně důsledkem té skutečnosti, že informace jsou vyjádřené 

odlišným způsobem. Není reálné jejich srovnání, agregace a prezentování. Vyhledávače 
pomocí algoritmů nedokáží najít jednoznačné informace. Nehledě na to, zda hledá stroj nebo 

člověk, stále platí, že čím větší objem dat se nachází na Internetu, tím těžší je zorientovat se 

mezi nimi. Východiskem by měl být web 3. generace. Web 3.0 umožňuje, na základě 

logického uložení dat, jejich zpracování počítači. Stránky proto musí obsahovat metatext, čili 

informace o vzájemných vztazích. Pro tyto účely je rozpracovaných zatím několik standardů, 

které umožňují záznam informací ve formě ontologií (vztah pojem a význam) a taxonomií, 

čili rozčlenění pojmů podle pravidel. V praxi existují tři postupy pro vznik tzv. sémantického 

webu – webu v rámci 3. generace:  



 

89 
 

• Změna starého webu, jež je založeno na převedení stávajících stránek do sémantické 

struktury, a to na základě analýzy textu napodobením lidského čtení. Text je přitom rozdělen 

na věty a dále na podmět, sloveso a předmět. Tomuto přístupu se říká přirozené jazykové 
zpracování.  

• Mikroformáty a standardy – mikroformáty jsou speciální prvky přidané do kódu HTML 

pro tvorbu webových stránek. V současnosti se pracuje na standardu RDFa, který by měl 

mikroformáty nahradit.  

• Poslední možností, jak vytvořit sémantický web, je aplikovat speciální standardy, viz 

následující část. 

     

Metodika 
Cíle příspěvku je zhodnotit aktuální využívání vybraných Travel 2.0 technologií při propagaci 

hotelů v rámci Jihomoravského kraje. 

Rostoucí využívání informačních technologií v hotelnictví je přisuzováno jednak jejich 
rychlému rozvoji, ale také strachem nezůstat pozadu za konkurencí a snahou uspokojit stále 

náročnější požadavky svých zákazníků. Podle dřívějších výzkumných studií, vzniklých 

většinou na přelomu minulého a současného století, je hlavním cílem implementace 

informačních technologií v hotelovém odvětví především zefektivnění provozních činností a 

zákaznického servisu, a dále maximalizace výnosů a minimalizace ceny (Bulhalis, 2003). 

Rozvoj Travel 2.0 technologií naplňování těchto cílů daleko více zefektivňuje. Tuto 

skutečnost potvrzuje výsledek výzkumu publikovaný v (PhoCusWright, 2010), jenž uvádí, že 

více jak 80% zákazníků se při plánování své cesty a využití ubytovacích zařízení rozhoduje 

právě na základě Travel 2.0 technologií. Tedy pro dosažení konkurenceschopnosti je pro 

ubytovací zařízení a také pro ostatní poskytovatele služeb cestovního ruchu nezbytné tyto 

technologie využívat. 

Travel 2.0 technologie představují novou generaci cestovatelských webů, jejichž cílem je 

podnítit konzumenty cestovního ruchu k vyšší úrovni sociálních interakcí mezi ostatními 

uživateli a zároveň jim tuto činnost usnadnit (Leung, Lee, & Law, 2011). V rámci těchto 

interakcí mohou jednotlivý zákazníci sdělovat své zážitky a zkušenosti ostatním uživatelům. 
Tyto uživatelé pak musí zvážit, zda mohou tyto informace považovat za věrohodné a zda jsou 

využitelné pro jejich budoucí činnosti. Zároveň tyto informace mohou být využity 

jednotlivými ubytovacími zařízeními za účelem získání zpětné vazby na jejich nabídku. 

V rámci výzkumu využití Travel 2.0 v hotelnictví bylo zjišťováno, zda hotely umístěné 

v jihomoravském kraji využívají vybrané technologie, konkrétně se jednalo o sociální sítě  
Facebook, Twitter, Google+, internetovou mapovou aplikaci Google maps, sociální síť pro 

sdílení videí Youtube a sdílení fotografií Flickr. Dále cestovatelský portál TripAdvisor, 

využívání různých bloggů zaměřených na oblast hotelových služeb.  

Výsledky 
Při zpracovávání výsledků byly hotely rozděleny podle jejich typu – zda představují článek 

nějakého hotelového řetězce, nebo zda jsou nezávislé (tab. 1 až tab. 3). Druhým způsobem 

bylo rozdělení podle kategorií, do níž hotel náleží, zde dělení proběhlo podle počtu hvězdiček 

(tab. 4) – tento způsob dělení byl zvolen z důvodu, že právě počet hvězdiček pomáhá 

zákazníkům předem odhadnout kvalitu poskytovaných služeb. Celkem bylo analyzováno 147 

hotelů, z toho 129 bylo nezávislých. Zbylé hotely byly součástí některého z hotelových 
řetězců – všechny tyto hotely se nachází v okrese Brno-město. Pokud nejprve porovnáme 

využití sledovaných technologií podle typu hotelu, pak tabulka 1 ukazuje, že hotelové řetězce 
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tyto technologie přijímají daleko více než je tomu u nezávislých hotelů. Z tabulek 2 a 3 je 

patrné, že nezávislé hotely se ve využívání Travel 2.0 technologií liší podle jejich umístění. 

Konkrétně nezávislé hotely umístěné v okresu Brno-město se výrazně liší oproti ostatním 
okresům. To je zřejmě dáno skutečností, že na území města Brna se nachází mezinárodní 

letiště a tedy zdejší hotely jsou nuceny ve velkém měřítku z důvodu konkurenceschopnosti 

využívat moderních technologií. 

Ze sociálních sítí je výrazně nejvíce využívaný Facebook. Twitter, jak je vidět z tabulky 4, 

využívají spíše hotely vyšších kategorií. Naproti tomu Google+ i přes svou krátkou působnost 
– od konce června minulého roku – začíná být stále více využíván. Důvodem této skutečnosti 

je zřejmě fakt, že Google+ a Facebook si jsou svými možnostmi velmi podobné, kdežto 

Twitter je založen na poněkud odlišném principu.  

Sociální síť Youtube je využívána méně. Je zde možné nalézt pouze 27 ze všech 

analyzovaných zařízení. Z toho 22 hotelů zde má profesionálně vytvořenou videoprezentaci, 
v případě ostatních hotelů zde lze nalézt videa ze soukromých akcí některého ze zákazníků. 

Alternativu k Youtube může představovat Flickr, jež slouží především pro sdílení fotografií – 

z analyzovaných hotelů zde jich bylo nalezeno pouze 23, tedy podobně jako v případě 

Youtube. Aplikace Google maps byla až na dva hotely využívána všemi analyzovanými 

zařízeními. Tato aplikace nefunguje pouze jako klasická mapa, ale také umožňuje k danému 

místu, resp. adrese vkládat videa, příspěvky, aj. Dále bylo sledováno zastoupení 

analyzovaných hotelů na cestovatelském webu TripAdvisor. Zde si uživatelé vyměňují své 

zkušenosti a zážitky získané v určitém cíly jejich cesty. Celkově zde má zastoupení téměř 

polovina z analyzovaných zařízení. Jako poslední byly předmětem zájmu různé bloggy 

s primárním zaměřením na ubytovací zařízení. Možnost prezentace svého zařízení využívá na 

těchto portálech 70 ze všech analyzovaných zařízení. 

Tab. 1 Travel 2.0 technologie podle typu hotelu 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 

  

Tab. 2 Travel 2.0 technologie podle typu hotelu v okresu Brno-město 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tab. 3 Travel 2.0 technologie podle typu hotelu v ostatních okresech 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Tab. 4 Travel 2.0 technologie podle počtu hvězdiček 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Závěr 
Cílem příspěvku bylo zhodnotit aktuální využívání vybraných Travel 2.0 technologií při 

propagaci hotelů v rámci Jihomoravského kraje. Travel 2.0 technologie představují novou 

generaci cestovatelských webů, jejichž cílem je podnítit konzumenty cestovního ruchu k vyšší 

úrovni sociálních interakcí mezi ostatními uživateli a zároveň jim tuto činnost usnadnit. V 

rámci těchto interakcí mohou jednotlivý zákazníci sdělovat své zážitky a zkušenosti ostatním 

uživatelům. Tyto uživatelé pak musí zvážit, zda mohou tyto informace považovat za 

věrohodné a zda jsou využitelné pro jejich budoucí činnosti. Zároveň tyto informace mohou 

být využity jednotlivými ubytovacími zařízeními za účelem získání zpětné vazby na jejich 
nabídku. 

 

V rámci výzkumu využití Travel 2.0 v hotelnictví bylo zjišťováno, zda hotely umístěné v 

jihomoravském kraji využívají vybrané technologie, konkrétně se jednalo o sociální sítě  

Facebook, Twitter, Google+, internetovou mapovou aplikaci Google maps, sociální síť pro 

sdílení videí Youtube a sdílení fotografií Flickr. Dále cestovatelský portál TripAdvisor, 

využívání různých bloggů zaměřených na oblast hotelových služeb. Výsledky prezentované 

výše ukazují na aktivní využívání uvedených služeb ze strany analyzovaných hotelů, a to 

především v případě řetězců. 
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ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI HOTELU ČERNÝ OREL 

VYBUDOVÁNÍM PIVNÍCH LÁZNÍ 
 

 

INCREASE OF HOTEL CERNY OREL COMPETITIVENESS  

BY BUILDING THE BEER SPA 

 

Vratislav Kozák 

 

Abstrakt 

Hotel Černý orel se nachází ve středu města Kroměříže, a to přímo na Velkém náměstí. Ve 

zrenovovaném komplexu se nachází minipivovar, restaurace s vyhlášenou českou i 

mezinárodní kuchyní, zasedací místnosti, penzion i hotel. Na tomto náměstí nebo v jeho těsné 

blízkosti se nachází více než pět tří a čtyřhvězdičkových hotelů. Autorka příspěvku použila 

metodu pozorování, interview s provozovateli wellness hotelů a terénního šetření. Hotely se 

zatím neuchylují k cenové válce, ale snaží se hostům nabídnout odlišné služby. Hotel Černý 
Orel v podzemních historických prostorách buduje po vzoru Rožnovského pivovaru pivní 

lázně. Lázně umožní zhodnotit vedlejší suroviny z výroby piva, ale především nabídnout 

relaxaci spojenou s konzumací piva. 

 

Klíčová slova  
Hotel. Minipivovar. Penzion. Pivní lázně. Restaurace. Sezónnost turistického ruchu. Zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

 

Abstract  

This hotel is located in the Kromeriz town, directly at the Main square. In renovated complex 

there is a microbrewery, restaurant with the renowned Czech and international menu, 

meeting room, pension and hotel facilities. At this square or very near there are more than 

five of Four-Star hotels as well. Author of this article used observation method, interview with 

the wellness hotel operators and field research. Hotels, as of now are not resorting toward 

price-war, but they are trying to attract customers by different variety services. Hotel Cerny 

Orel is building in the basement cellars the Beer spa, as it functioning at the  Beer spa of 

Roznov Brewery. Such spa can utilize better the secondary ingredients from brewing process 

and mainly can offer relaxing environment of beer consumption. 

 

Keywords  
Beer-spa. Hotel. Increase of competitiveness. Microbrewery. Pension. Restaurant. Tourist 

season.  
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ÚVOD  

Město Kroměříž se nachází v Jihomoravském kraji a láká turisty svými památkami. Kroměříž 

je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Hojně navštěvovaný je Arcibiskupský 

zámek s obrazárnou a s rozlehlou podzámeckou zahradou v anglickém stylu. Květná zahrada 

ve francouzském stylu patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku.  

 

Město má sice pouze 29 tisíc obyvatel, ale je zde dvanáct hotelů a penzionů, z nichž většina je 

situována kolem centra, tedy Velkého náměstí. Mezi hotely existuje tedy velká konkurence. 

Hotely se snaží konkurovat necenově, tedy nabídkou služeb, které nemají konkurenční 
zařízení. Hotely v centru jsou situovány v historických budovách, které mají omezené sklepní 

prostory. Je obtížné umístit zde plnohodnotné wellness s bazénem, vířivku nebo saunu. Hotely 

zpravidla volí z prostorových důvodů buď vířivku, nebo saunu, případně nabízí masáže. U 

masáží je však problém s rezervací, neboť se jedná o smluvní službu. Při jednodenním 

pobytu, např. služební cestě, si zákazník nemá možnost masáž objednat. 

 

1 CESTOVNÍ RUCH 
Cestovní ruch bývá definován více způsoby, a to v závislosti na jeho jednotlivé stránky, žádná 

z nich není zcela vyčerpávající. Záleží rovněž na vědní disciplíně, z jejíhož hlediska je tento 

jev zkoumán (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011, s. 17). V literatuře se často používá 

definice podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO): „Cestovní ruch zahrnuje 

aktivity lidí, kteří cestují a pobývají v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu, jež 

nepřekročí jeden rok, a to za účelem využití volného času, obchodem a dalšími účely.“ 

(Goeldner & Ritchie, 2009, s. 7). Cestovní ruch je možné obecně definovat jako krátkodobý 

přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, a to za účelem pro ně 

příjemných činností. Uvedená definice nevystihuje oblast pracovních cest, u kterých je 
hlavním předmětem cestování výkon práce. Podle jiných autorů není cestovní ruch 

samostatné odvětví, nýbrž činnost, která je výsledkem služeb jiných odvětví, a to zejména 

ubytování, stravování, doprava či volný čas (Horner & Swarbrooke, 2003, s. 53,54).  

 

Cestovní ruch je významnou položkou většiny států a stává se důležitým aspektem v rozvoji 

příslušné země. Je to jeden z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa 

(Kiraľová, 2003, s. 9). Podle mnohých autorů se průmysl cestovního ruchu stane v nejbližší 

době nejvýznamnějším odvětvím světové ekonomiky (Seifertová, 2003, s. 9). Na cestovní 

ruch je možné pohlížet také pohledem obyvatelstva a jeho požadované spotřeby. Volný čas, 

rostoucí kupní síla spotřebitelů a zároveň vyvíjející se potřeby obyvatelstva mají významný 
dopad na změny životního stylu (Seifertová, 2003, s. 9). Zvětšuje se význam volného času a 

„cestovní ruch se stal základním komponentem životní úrovně“. Klienti za své peníze 

očekávají stále vyšší hodnotu (Kiraľová, 2003, s. 9). Formy cestovního ruchu 

Základní klasifikace cestovního ruchu je dle účelu, resp. dle motivace účastníků cestovního 

ruchu (Drobná & Morávková, 2010, s. 13). Formy cestovního ruchu se odvíjí od potřeb 

jednotlivých klientů.  

 

Rozlišují se: 

• základní formy jsou zaměřeny na uspokojení těch nejširších potřeb 

• specifické formy reagují speciální požadavky 

 
Mezi základní formy se řadí:  

• rekreační (přírodní prostředí za účelem odpočinku) 

• kulturně-poznávací (poznávání historie, tradic, kulturního dědictví) 



 

95 
 

• sportovně-turistický a zdravotní (sportovní vyžití, lázně, léčebné pobyty) (Drobná & 

Morávková, 2010, s. 14; Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011, s. 19,20). 

 
Mezi specifické formy cestovního ruchu se řadí:  

• náboženská (návštěvy poutní, kostely, chrámy, posvátná místa) 

• vzdělávací (jazykové pobyty) 

• společenská (návštěvy společenských akcí, přátel) 

• poznávání přírody 

• dobrodružná (pralesy, severní pól, adrenalinové sporty) 

• profesní (pracovní cesty, kongresy) 

• politická (aktivy, sněmy, sjezdy) 

• nákupní 

• specifická (např. turistika pro mentálně a tělesně postižené) (Foret & Foretová, 2001, s. 15, 

16) 
 

Specifické formy cestovního ruchu reagují na potřeby jednotlivých cestovatelských segmentů 

(Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011, s. 20; Petrů, 2007, s. 30).  

 

Druhy cestovního ruchu 

Jednotlivé druhy cestovního ruchu se člení podle způsobu, jakým je cestovní ruch realizován. 

Existuje značné množství druhů cestovního ruchu, které se mohou členit např. podle těchto 

charakteristik: 

• území – domácí a zahraniční cestovní ruch 

• délky trvání – krátkodobý (méně než 3 noci) a dlouhodobý 
• vlivu na platební bilanci – aktivní a pasivní 

• dle způsobu zabezpečení – neorganizovaný a organizovaný 

• příslušnosti ke skupině – skupinový a individuální 

• způsobu financování – volný (komerční) a vázaný (sociální) 

• vlivu na životní prostředí – měkký (minimální dopad) a tvrdý 

• ročního období – sezónní a mimosezónní (Drobná & Morávková, 2010, s. 15–17; 

Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011, s. 20–22) 

 

1.2 Předpokládaný vývoj cestovního ruchu do roku 2020 

Podle prognóz Světové organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism Organization) 

této instituce by měly mezinárodní turistické příjezdy dosáhnout v roce 2020 celosvětově 1,5 
miliardy cestujících, což představuje nárůst o více než 4 %. Podle dalších informací WTO by 

měla Česká republika patřit v roce 2020 k desítce nejnavštěvovanějších zemí světa. V roce 

2020 by k nám mělo přijet 44 miliónů turistů, což představuje 2,7 % celosvětového trhu 

cestovního ruchu. Největší podíl turistů by měla mít Čína se 130 milióny návštěvníků (8,3 %), 

dále následuje Francie se 106 milióny (6,8 %) a USA se 102 milióny (6,6 %) (Foret & 

Foretová, 2001, s. 57).  

 

Zde bych chtěla upozornit, že prognóza nemohla předpokládat změny ve světě, které značně 

ovlivňují turistický ruch. Teroristický útok 11. září 2001, při kterém byly zničeny dvě věže 

Světového obchodního centra, způsobil propad turistiky o téměř 10 procent. Útoky zcela 
změnily politickou situaci ve světě. V odvetě USA zaútočily na Afghánistán a zahájily válku 

proti terorismu. Zvýšila se bezpečnostní opatření na letištích, která mnoho turistů odradila. 

Dříve bezpečné a Čechy navštěvované destinace se po arabském jaru (Egypt, Alžírsko, 

Tunisko, Jemen, Jordánsko, Bahrajn, Sýrie a Libye) staly nebezpečné, případně v nich zuří 

občanské války. Následky migrantské krize, kterou doprovázejí teroristické akce v centru 



 

96 
 

Evropy, vedly k nižšímu zájmu o návštěvy Paříže.  

 

1.3 Další vlivy na rozhodovací proces v turismu 
Fenoménem posledních let je nákup pobytů a zájezdů přes slevové servery. Slevy mají 

význam při vzniku nového ubytovacího nebo stravovacího zařízení, jinak je jejich vliv spíše 

negativní. Nemalá část klientely využívá výhradně pobytů v akci a na dané místo se již 

nevrací. I v České republice se projevil vliv product placementu na zvýšení turistické 

přitažlivosti regionu. Příkladem mohou být filmy BOBULU, 2BOBULE a seriál Vinaři, kde 

byla propagována oblast Pálavy (Vican, 2013). Okrajově se měřením efektivnosti product 

placemetu zabývají skupiny autorů KOPEČKOVÁ, M., KRAMOLIŠ, J. a Bucki R.; 

Chramcov B.; Jasek R. Z ceny televizních přenosů hodnotil Kozák (2003) ekonomické 

dopady Barum Rally. Vycházel z anglické metodiky, že cena přenosů odpovídá ceně 

reklamních spotů. Podle zpracovatele studie je však hodnota redakčního zpravodajství vyšší, 

neboť v průběhu reklamy část diváků odchází od televizorů nebo jej přepíná na jiné stanice. 
Zvýšení doby pobytu návštěvníků Barum Rally na celý týden řešili Kozák, Kozáková (2012). 

I pro návštěvu turistických destinací je významné hodnocení na sociálních sítích a především 

názory známých, tedy Word-of-mouth (WOM). WOM je forma osobní komunikace o 

produktu nebo službě mezi přáteli, příbuznými nebo spolupracovníky. Jedná se o jeden z 

nejúčinnějších komunikačních nástrojů a v současné době je považována za 

nejdůvěryhodnější formu komunikace. Důvodem účinnosti WOM je mimo jiné též schopnost 

budovat důvěru spotřebitelů ke značkám či produktům v období, kdy klasické komunikační 

kanály ztrácejí účinnost. 

 

1.4 Rozdíl mezi wellness a lázeňstvím, pivní lázně 
Wellness bývá chápáno jako kombinace léčebných a především relaxačních technik. Mnohé 

lázeňské postupy zahrnují nejen samotné léčebné funkce, ale i aspekty typické pro wellness. 

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že lázeňství má v sobě vždy zahrnutu léčebnou funkci, což je 

jeho hlavním úkolem – léčit zdravotní komplikace nebo uspíšit rekonvalescenci. Cílem 

wellness je především předcházet zdravotním rizikům a jeho funkce je zejména preventivní a 

relaxační (Poděbradský, 2008; str. 7,8). Dalším rozdílem je způsob financování. Lázeňská 

péče bává zpravidla z části či zcela hrazena zdravotní pojišťovnou, oproti tomu klienti 

wellness zařízení jsou výhradně samoplátci. 

Lázeňská zařízení obvykle vázána na přítomnost přírodního léčivého zdroje, kdežto wellness 

zařízení může fungovat i bez jeho přítomnosti. Další odlišnost je v délce pobytu. Lázeňské 

pobyty jsou plánovány jako dlouhodobější, obvykle trvají 14, 21 či 28 dní podle doporučení 
lékaře (Poděbradský, 2008; s. 8; Zdravotnická statistika, 2011). U lázeňských pobytů je 

přítomen lékař. Je zde přísnější režim pro hosta, neboť ten se do určité míry musí podrobit 

stanovenému lékařskému programu (Semelová, 2010; Zdravotnická statistika, 2011).  

Wellness pobyty jsou kratší, zpravidla se jedná o víkendové či týdenní pobyty (Poděbradský, 

2008; s. 8). Wellness je chápán jako doplňková služba lázeňských domů, ovšem v poslední 

době se tento trend rozmohl natolik, že již existuje mnoho hotelů s přívlastkem wellness, které 

na tomto fenoménu staví svoji úspěšnost. 

Pivní lázně nesplňují požadavky kladené na lázně podle předchozího textu. Jedná se krátký 

pobyt, často i jednodenní, který je spojen s relaxací. V pivních lázních se nabízí často teplá 

koupel s přísadami, z nichž se připravuje pivo – kvasnic, chmelu, mláta a dalších surovin. 
Pivní lázně doplňují ochutnávky piv, často i neomezená konzumace piva. Po teplé koupeli 

následuje lůžku, mohou následovat masáže, finská sauna a další nabídky typické pro wellness. 

Pravé pivní lázně jsou přímo v objektu malého pivovaru nebo minipivovaru (např. Chodová 

Planá, Rožnov pod Radhoštěm). Ve sklepních prostorech se nachází vany, do kterých se 

přidávají výstřelky (poslední podíly při scezování) s přídavkem kvasnic. Obvykle se nabízí i 
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kvasnicová maska na obličej. Po koupeli na návštěvníky čeká odpočinek na lůžku a další 

vybrané procedury. Po celou dobu mají návštěvníci umožněnu neomezenou konzumaci 

kvasnicového piva. Málo společného s uvedenými pivními lázněmi mají „pivní lázně“ na 
hotelích. Zde se do van s teplou vodou přidává hotové pivo a hosté si mohou pivo sami točit z 

pípy. Pro znalce zde chybí prostředí a atmosféra pivních ležáckých sklepů a kvasnicové pivo. 

Ing. Václav Potěšil zřídil několik minipivovarů a s pivními lázněmi ve Vietnamu. 

Podnikatelský záměr se úspěšně naplnil. Tyto minipivovary se staly oblíbeným místem, kde 

se schází Vietnamci, kteří studovali nebo pracovali v Čechách, a běžně mezi sebou mluví 

česky. 

 

2 CÍL, MATERIÁL A METODIKA 
Příspěvek shrnuje postupy, které byly použity pro vypracování návrhů na zvýšení 

konkurenceschopnosti zařízení Černý Orel - Pivovar, Hotel, Penzion v Kroměříži (dále jen 

„Černý Orel“) využitím marketingových nástrojů. Pro zpracování a posouzení návrhu pro 

zvýšení obsazenosti, a tím i konkurenceschopnosti, byly použity metody pozorování, 

interview s manažerem zařízení Černý orel a personálem včetně sládka, dále se zakladatelem 

Institutu rozvoje služeb & wellness. Další pozorování a terénní šetření bylo realizováno při 

třídenním pobytu na místě samém a několika násobném pobytu v Pivních lázních v Rožnově 

pod Radhoštěm. V průběhu sběru dat byl analyzován marketingový mix nabízených služeb 
v zařízení Černý Orel, analýza konkurence, PEST a SWOT analýza preference hostů 

k problematice vybavení hotelu wellness. Pro zpracování údajů byly použity metody analýzy 

a syntézy, indukce a dedukce. 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSE 
V zimních měsících klesá obsazenost hotelu, která je závislá na počtu návštěvníků 

Arcibiskupského zámku a zahrad. Arcibiskupská zámek je otevřen od dubna do září (v říjnu 

jen o víkendech), což znamená téměř pětiměsíční pokles návštěvníků města. „Tříhvězdičkový 

hotel a penzion Černý Orel - Pivovar, Hotel, Penzion se nachází v historickém centru 

Kroměříže, pouhých 200 metrů od věhlasného zámku se zahradami, které se spolu s ním 

nacházejí na seznamu světového dědictví UNESCO. Nabízí bezplatné Wi-Fi, pivovar a 

restauraci vyznamenanou řadou cen. V ceně ubytování je konzumace 3 piv. Černý Orel 

sestává z hotelu a penzionu. Pokoje jsou vybaveny ledničkou, posezením a satelitní LCD TV 

s USB portem. Černý Orel nabízí také prostor pro pořádání společenských akcí. Restaurace 

podává tradiční pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Černý Orel točí různé druhy piva, od 
tradičních českých ležáků přes Hefeweizen německého typu až po hořká piva belgického 

typu. Pivovar Černý Orel nabízí pravidelné prohlídky s průvodcem.“ (Černý orel – Pivovar, 

Hotel, Penzion, © 1996–2016) 

 
Analýza marketingového mixu služeb vyznívá pro hotel příznivě. Veškeré služby jsou na 

vynikající úrovni, včetně vystupování a přístupu personálu. Černý Orel nabízí i pobytové 
balíčky podle zaměření klientely a ročního období. Jedinou (ale významnou) nevýhodou je 

absence wellness služeb, které má Černý Orel sjednány smluvně. Hosté jsou stále náročnější, 

a nemají zájem, zvláště v zimních měsících, přecházet do jiných zařízení. Absenci wellness, 

jako konkurenční nevýhody, potvrdila i analýzy konkurence. V Kroměříži má nejlépe 

vybavené wellness hotel Octárna, ten se však nachází v okrajové části města. V pořadí druhé 

nejvybavenější wellness nabízí hotel u Zlatého Kohouta, který je v bezprostřední blízkosti 

Černého Orla. 
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3.1 SWOT analýza Černého Orla: 
Silné stránky 

- vlastní minipivovar přímo v restauraci 

- široký sortiment piv 

- umístění v samotném centru města 

- kvalifikovaný a dobře vyškolený personál 

- nabídka českých i exotických jídel, kvůli kterým navštěvují zařízení i klienti jiných hotelů 

- druhá nejvyšší ubytovací kapacita ve městě + konferenční místnost 

- možnost ubytováni v penzionu *** a hotelu **** 

- sklepní prostory pro vybudování wellness 

 

Slabé stránky 
- chybějící vlastní parkoviště 

- nízká obsazenost v zimních měsících 

- wellness pouze u smluvních partnerů 

 

Příležitosti 

- vybudované wellness budou využívat nejen ubytovaní hosté 

- zvýšení návštěvnosti města Kroměříže po dokončení úprav v zahradách a častější akce na 

výstavišti Floria  

- zvýšení zájmu o domácí turistiku vzhledem k situaci s běženci v Evropě 

- zvýšení počtu akcí pro turisty přímo na Velkém náměstí 
- zájem dalších hotelů o smluvní využívání wellness 

- ukončení činnosti některého konkurenčního zařízení 

 

Ohrožení  

- vstup nového konkurenta na trh 

- růst cen energií zvýší náklady na provoz zejména wellness 

- zvýšení spotřební daně u piva (Kozák, 2013) - snížení životní úrovně a pokles zájmu o 

návštěvu restaurací 

 

Z průzkumu, který prováděla Dagmar Danielová (2013) u náhodně vybraného vzorku 184 

respondentů vyplynulo, že si téměř 60 % dává přednost hotelů s wellness, 15% tuto 
skutečnost nerozlišuje a asi 25 % respondentů wellness nevyžaduje. Výsledku průzkumu byly 

konzultovány se zakladatelem Institut rozvoje služeb & wellness. Výsledky se dají shrnout 

takto: 

- nabídka wellness se pro hotely stává nezbytností 

- wellness je obtížně provozovat se ziskem, zisk přináší vyšší obsazenost hotel 

- wellness zvyšuje nebezpečí úrazu hostů 

- nutno rozlišovat plavkovou a bez plavkovou zónu, obdobně společné či privátní wellness 

za příplatek. 

 

Na základě analýz a po konzultaci s provozovatelem hotelu bylo rozhodnuto, že Černý Orel 
zřídí pivní lázně po vzoru Rožnovského pivovaru. Lázně budou zhodnocovat druhotné 

suroviny vzniklé při přípravě piva – především výstřelky, mláto a kvasnice. Na základě 

analýzy požadavků klientů budou součástí wellness i sauny a masáže. 
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Návrh projektu vybudování pivních lázní, sauny a masáží byl podroben časové, nákladové a 

rizikové analýze. Provozovatel zvážil podklady a v současném době (leden 2016) práce na 

wellness pokračují. Černý Orel bude pro své klienty nabízet nejen kulturní a historické 
zážitky, ale i relaxaci a obnovu sil ve vlastním wellness. Základní podmínkou je však jeho 

správné provozování, včetně výběru a proškolení personálu. 

Z možného zneužití konkurencí nemohou být publikovány podrobné údaje. 

 

ZÁVĚR 

Příspěvek řeší možnost zvýšení konkurenceschopnosti Pivovaru, restaurace a penzionu 

ČERNÝ OREL v Kroměříži. Město Kroměříž je navštěvováno zejména pro své kulturně 

historické památky, které jsou na seznamu UNESCO. V posledních deseti letech bylo v tomto 

městě vybudováno přímo v centru města více než pět hotelů nebo penzionů. Část z nich byla 

vybudována z prostředků Evropské unie. Hotely si nekonkurují cenově, sází na zvyšování 

kvality nabízených služeb. Analýza ukázala, že mezi hotely jsou pouze dva, které disponují 
kvalitním wellness. Hotely s wellness upřednostňuje asi 60 % turistů, tak se wellness stává 

pro hotel nutností.  

Pro zařízení Černý Orel bylo doporučeno vybudovat pivní lázně. Jako vzor byly vybrány 

pivní lázně v Rožnově pod Radhoštěm. Obdobné zařízení v Kroměříži ani v jeho okolí se 

nevyskytuje a umožní využít vedlejší produkty pivovary, především výstřelky, mláto a 

kvasnice. Pro výstavbu pivních lázní budou využité historické sklepní prostory hotelu, které 

jsou v sousedství zázemí minipivovaru. Tím získá Černý Orel konkurenční výhodu. Dá se 

předpokládat, že pivních lázní budou využívat, obdobně jako v Rožnově pod Radhoštěm, také 

neubytovaní návštěvníci nebo obyvatelé města a okolí. 

Byla vypracována časová, nákladová a riziková analýza projektu. Po zvážení všech faktorů 
provozovatel zahájil výstavbu pivních lázní, kde bude i sauna a masáže. Tato varianta je pro 

zvýšení konkurenceschopnosti výhodnější, než smluvní využívání wellness jiného zařízení. 

Černý Orel bude pro své klienty nabízet nejen kulturní a historické zážitky, ale i relaxaci a 

obnovu sil ve vlastním wellness. Základní podmínkou je však jeho správné provozování, 

včetně výběru a proškolení personálu. 
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DOSTUPNOST BIOPOTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU  

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI  

 

ORGANIC FOOD OF ANIMAL ORIGIN AVAILABILITY IN SOUTH 

MORAVIA REGION 

Eva Lukášková, Helena Velichová, Zdeněk Málek 

 

Abstrakt 

V článku jsou představeny vybrané výsledky studie, která se zabývala dostupností biopotravin 

v obchodních sítích v České republice. Autoři představují výsledky zjištěné dostupnosti 

potravin živočišného původu v obchodní síti Albert (hypermarket, supermarket) a BILLA 

v Jihomoravském kraji. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou kartografické 
vizualizace.     

 

Klíčová slova 

Biopotravina, dostupnost, ekologické zemědělství, maloobchodní síť, potraviny živočišného 

původu. 

 

Abstract 

The paper presents selected results of the study, which looked at the availability of organic 

food retail chains in the Czech Republic. The authors present the results identified the 

availability of food of animal origin in retail stores Albert (hypermarket, supermarket) and 

Billy in South Moravia region. The research results are presented in the form of cartographic 

visualization. 
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Organic food, availability, organic agriculture, retail stores, animal origin food. 
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Úvod 
 
V posledních letech v České republice dochází k rychlému rozvoji ekologického zemědělství 

z důvodu zvyšující se poptávky po biopotravinách ze strany spotřebitelů, kteří se stále více 

zajímají o kvalitu i původ potravin, které kupují. Postupně tak i  jednotlivé maloobchodní 

řetězce v ČR postupně rozšiřují nabídku biopotravin. Článek je zaměřen na dostupnost 

biopotravin živočišného původu v obchodních sítích Jihomoravského kraje (Albert a Billa). Je 

představena část výsledků původního výzkumu dostupnosti biopotravin ve vybraných krajích 

ČR.       

Biopotraviny (zpracované bioprodukty ekologického zemědělství) jsou vyrobené podle 

přísných zákonných norem, jsou produkovány pouze certifikovanými farmáři na místech 

s kvalitními přírodními zdroji. Většinou se jedná o přírodní rezervace či chráněná území. 
Investice do bioproduktů se tedy konečnému spotřebiteli nevrací pouze v podobě konzumace 

kvalitních potravin, ale i prostřednictvím zachování přirozených přírodních zdrojů a tvorby 

krajiny (Foršt, 2007). Produkce a zvyšující se dostupnost a spotřeba biopotravin tak 

napomáhají naplňování principů trvale udržitelného rozvoje.     

Výroba biopotravin je vymezena zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Při 

výrobě se nepoužívají aditiva, biopotraviny neobsahují emulgátory, kypřidla, konzervační 

látky, tedy většinu z přídatných látek. Je třeba uvést, že přídatné látky neznamenají 

automaticky škodlivé látky, a proto jsou v některých zemích schválena pro bioprodukci. 

Existuje pozitivní seznam povolených přídatných látek, kam patří např. vitamín C, kyselina 

mléčná či oxid uhličitý (Foršt, 2007).  

Sortiment českých biopotravin je vcelku široký a zahrnuje především mléko a mléčné 
výrobky, pečivo, koření, čaje, mouku, dětskou výživu, těstoviny, vejce, kuřecí, vepřové  

a hovězí maso, zelinu a sušené ovoce, víno. Ze zahraničí se k nám dováží např. oleje, neboť 

čeští výrobci je neprodukují (Kunzová, 2016).  

Biopotraviny jsou pro spotřebitele méně dostupné ekonomicky. Jejich cena je vyšší, což je 

dáno vyšší náročností jejich produkce z důvodu přísnějších norem pro možnost označení 

potraviny přívlastkem bio.  

 

 

Materiál a metodika 

 
Výzkum byl zaměřen na zjištění stavu dostupnosti biopotravin v maloobchodní síti 

v Jihomoravském kraji s využitím kartografické vizualizace. Byl proveden výzkum hustoty 

následujících maloobchodních prodejen: Albert (supermarket a hypermarket), Billa, Enapo, 

Globus, Lidl, Kaufland, Penny a Tesco. V první fázi výzkumu byla získána data, která 

uváděla počty jednotlivých maloobchodních řetězců na území ČR. Dále byly získány 

podklady o dostupnosti jednotlivých druhů biopotravin metodou terénního výzkumu. Metody 

používané pro prostorovou vizualizaci byly převzaty z tematické kartografie (Scolum, 2010). 

Pro vyhodnocení získaných primárních dat byl využit software ArcGIS dle verifikovaných 

postupů vytváření map a nástrojů prostorové analýzy (Trojan, 2012).   

V následujícím textu jsou představeny vybrané výsledky výzkumu se zaměřením na 

dostupnost biopotravin živočišného původu v Jihomoravském kraji v obchodních řetězcích 
Albert a Billa.  
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Výsledky a diskuze 

 
V následujícím textu jsou představeny výsledky dostupnosti biopotravin živočišného původu 
v maloobchodní síti Albert a BILLA v Jihomoravském kraji.  

V roce 2016 se pod značkou Albert Bio vyskytovalo přibližně 80 druhů výrobků. Největší 

zastoupení mají ovoce a zelenina a produkty z nich, dále luštěniny, mouky, mléko a mléčné 

výrobky (např. jogurty, tvaroh, zakysaná smetana, kefírové mléko). Prodejny nabízí 

v biokvalitě olivový olej, třtinový cukr, zeleninový bujón a kuřecí maso (Albert BIO, 2016).  

BILLA, jakožto ekologický zemědělec, klade důraz na širokou nabídku bio produktů, pod 

svou značkou Naše Bio. Z masa a masných výrobků nabízí: vídeňské párky, chlazené kuře, a 

z hovězího masa například provensálský biftek nebo hovězí plátky. Z mléčných výrobků 

nabízí: Selské mléko (3,5%), polotučné mléko (1,5%), jogurty (jak ochucené, tak  

i neochucené), tvrdé sýry (i zauzené, s různým obsahem tuku v sušině), tvarohové dezerty, 
zakysané smetany či kefíry. Z ovoce v biokvalitě nabízí jablka odrůdy Gala, citróny, 

pomeranče a kiwi. Ze zeleniny pak česnek, cibuli, bílý chřest, salátové okurky, cherry rajčata 

a karotky. 

Celkový počet prodejen je na území České republiky 536, z čehož Albert (jak Supermarket, 

tak i Hypermarket) zaujímá v početnosti prodejen první místo, s celkovým počtem 243, 

kdežto počet maloobchodních prodejen BILLA je pouze 203. Na obrázku 1 jsou představeny 

výsledky kartografické vizualizace analyzovaných prodejen na území ČR.  

Dle získaných údajů z terénního výzkumu je patrné, že prodejny typu Albert (Supermarket) 

mají omezenější sortiment biopotravin než ostatní analyzované prodejny. I když se celkový 

počet nabízených potravin se značkou Albert Bio přibližuje 80 produktům, je zde velmi malý 

výběr masa a masných výrobků, uzenin, ale také mléčných výrobků a vajec. Celkový počet 
tak činí v prodejnách Albert Supermarket pouze 12 druhů bioproduktů. Následující obrázek 2 

představuje výsledky kartografické vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného původu 

v prodejnách Albert Supermarket v Jihomoravském kraji. Prodejny Albert Hypermarket 

nabízejí spotřebitelům širší sortiment biopotravin živočišného původu, konkrétně 27 druhů. 

Výsledky jsou uvedeny na obrázku 3. 

Z hlediska fyzické dostupnosti biopotravin vykázal obchodní řetězec BILLA lepší výsledky, 

což vyplývá také z faktu, že se prezentuje dle zákona jako ekologický zemědělec. Celkově 

prodejna nabízí široký výběr ze 46 bio produktů, z čehož maso a masné výrobky zaujímají 

nabídku 5 druhů, mléčné výrobky a vejce pak 38 druhů a uzeniny 3 druhy (výsledky 

kartografické vizualizace jsou představeny na obrázku 4).   

Z vytvořené kartografické vizualizace vyplývá, že největší zastoupení v nabízeném sortimentu 

mají mléčné výrobky a vejce, a to jak u společnosti Albert, tak také BILLA, které převládají 

nad masem a masných výrobků či uzenině. I když se každoročně zvyšuje poptávka po 

biopotravinách, lidé spíše upřednostňují koupi běžných potravin. Hlavním důvodem je dle 

názoru vyšší cena biopotravin a také možná nedůvěra spotřebitelů v lepší deklarovanou 

kvalitu jednotlivých biopotravin.  
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Obrázek 1 Kartografická vizualizace maloobchodních sítí Albert a BILLA v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Kartografická vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného původu 

v prodejnách Albert Supermarket v Jihomoravském kraji  
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Obrázek 3 Kartografická vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného původu 

v prodejnách Albert Hypermarket v Jihomoravském kraji 

 

 

Obrázek 4 Kartografická vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného původu 

v prodejnách BILLA v Jihomoravském kraji 
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Závěr 

V článku byly představeny vybrané výsledky studie dostupnosti biopotravin v obchodních 

sítích, které podnikají na území ČR. Konkrétně článek shrnul výsledky kartografické 
vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného původu v maloobchodních sítích  

v  Jihomoravském kraji. Konkrétně se jednalo o prodejny typu Albert (Supermarket, 

Hypermarket) a BILLA.  

Podklady pro výslednou kartografickou vizualizaci byly získány prostřednictvím terénního 

výzkumu ve všech zde znázorněných prodejnách. Z analýzy dostupnosti biopotravin 

živočišného původu vyplývá, že maloobchodní sítě v Jihomoravském kraji nabízejí poměrně 

široký sortiment biopotravin. Výsledky prezentované kartografickou vizualizací jsou původní 

a mohou být použity jako podklad pro další výzkumy v oblasti dostupnosti biopotravin na 

našem území.   
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KVALITA VYBRANÝCH AKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU  

A NEDOSTATKY 

 

QUALITY SELECTION TOURISM ACTIVITIES AND DEFICITS 

 

Zdeněk Málek 

 

Abstrakt 

Cestovní ruch je v dnešní době neodmyslitelnou součástí životního stylu a potřeb lidí.    Řízení 
kvality v cestovním ruchu prošlo podobným vývojem jako jiná průmyslová odvětví  

a obory služeb. V sedmdesátých a zejména osmdesátých letech začaly být formulovány 

podnikové a odvětvové standardy, a to hlavně v hotelových podnicích a v dopravních 

společnostech. Jako příklady mohou posloužit hotelové řetězce a letecké společnosti  

ve Spojených státech amerických. 

 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, systém kvality, reklamace, standardy kvality 

 

Abstract 

Tourism is today an inherent part lifestyle and needs of the people. Quality management in 

tourism has undergone a similar evolution as other industries and disciplines services. In the 

seventies and eighties in particular, began to be formulated by company and industry 

standards, especially in hotel businesses and transport companies. As examples may serve  

hotel chains and airlines in the United States. 
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Tourism, quality system, complaints, quality standards 
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Úvod 

V první dekádě tohoto stolení byly v řadě evropských zemí postupně vytvořeny a uplatněny 

tzv. „Národní systémy kvality služeb cestovního ruchu“. Ty jsou založeny na principech 

manažerských modelů ISO 9000 nebo EFQM
1
 a respektují místní podnikatelské prostředí  

a specifika konkrétního sektoru cestovního ruchu. Komplexní literární přehled, který by měl 

celosvětový význam, neexistuje a je potřebné vycházet z národních specifikací na požadavky 

jakosti. 

 

Kvalita služeb 

Kvalita služeb je představována produkty v turismu, které se vyznačují nehmotností, krátkou 
trvanlivostí, heterogenitou, působením lidského faktoru. Mnoho destinací nabízí substituční 

produkty, stejně tak služby, které klient čerpá při cestě do různých destinací, mohou být téměř 

shodné, takže kvalita se stává kritickým momentem odlišení jedné destinace od druhé.  

V současné době silného konkurenčního tlaku jsou strategie tradičních turisticky vyspělých 

destinací založeny na kvalitě a diferenciaci produktu. Rozhodujícími prvky konkurenčního 

boje se staly zejména v evropských destinacích, které většinou nemohou cenou svých služeb 

konkurovat novým levným exotickým cílům, blízkost nabídky klientovi, dále vysoká kvalita 

služeb a jejich vhodné propojení do řetězce služeb a rychlá reakce na změny v cílových 

skupinách. (Palatková, 2006)   

Kvalita je neustále skloňované slovo ve všech moderních odvětvích a je klíčem k dosažení 

spokojenosti zákazníků. Lze jí rozdělit do dvou typů:  

• Technologicky řízené a produktově orientované definice, které definovaly kvalitu 

z hlediska shody s požadavky na základě specifikací společnosti.  

• Definice dle vhodnosti pro daný účel, které jsou tržně orientovány a zákaznicky 

orientované, a které se zaměřují na zákazníkův užitek a spokojenost. 

(Swarbrooke, 2007)  
„Kvalita je to, co si klient přeje, plus to, co může destinace klientovi nabídnout v rámci 

diferencování a profilace svého produktu ve srovnání s konkurenty.“ (Palatková, 2006) 

Kvalita má v oblasti služeb cestovního ruchu značně subjektivní charakter. Kvalita služby – 

produktu cestovního ruchu – je podle normy ČSN ISO 9004-2 dána jednak definováním 

potřeby, kterou má služba uspokojit, charakterem služby ve smyslu přínosu hodnoty  

pro zákazníka, ale i porovnáním srovnatelných služeb mezi sebou navzájem.  

 

Standardy kvality   

Stanovení standardů kvality napomáhá sdělit zákazníkům, jakou úroveň kvality služby může 

očekávat. Zároveň slouží jako základní standard a nástroj motivace zaměstnanců. Stanovení 

standardů kvality je velmi obtížné. Je zde několik způsobů:  

                                               
1
 Model excellence EFQM je dobrovolný nástroj sloužící k hodnocení organizace bez ohledu na velikost, odvětví 

nebo vyzrálost. EFQM (Evropská nadace pro management kvality) je neziskovou nadací sdružující organizace, 

usilující o trvale udržitelnou excelenci. 
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• Standardy vycházející z obchodních podmínek. V odvětví podmínky a náležitosti, 

které jsou smluvně zajištěny a jsou zahrnuté v ceně. Může to být označení hotelu 

hvězdičkami. Tyto podmínky lze považovat za stanovení minimálního standardu 
kvality služby.  

• Organizace stanoví základní normy chování zaměstnanců a předpisy provádění 

služby, včetně způsobu vyřizování stížností. Jako podklad k tomu mohou sloužit 

výsledky výše uvedené metody fungování nákupů. Tyto normy a předpisy by měly 

být zveřejněny a mohou sloužit jak pro informaci zákazníkům, tak zejména jako 

vnitřní organizační řád pro zaměstnance.  

• U specifických služeb stanoví organizace určité garance, které by neměly být 

překročeny.  

• Pokud je provozovatel služby členem některé profesní asociace, mohou minimální 

standardy kvality stanovit tyto asociace. Jejich nedodržení může být 

sankcionováno, postihem může být i vyloučení z asociace. • V současnosti je 
všeobecným kritériem kvality služby považováno zavedení norem ISO 9000, které 

zaručují stálou kvalitu služby. Získáním certifikátu o splnění požadovaných 

podmínek ISO norem, které jsou mezinárodními ukazateli kvality, pak organizace 

výrazně zvýší na daném trhu svou konkurenceschopnost. 

• V převážně monopolním prostředí veřejných služeb jsou standardy kvality 

zaváděny zvenčí, nadřízeným úřadem. Kvalita poskytování veřejných služeb je 

nejen prověřována, zda odpovídá standardům, ale může být i oceňována. 

(Vaštíková, 2008)    
 

Nový občanský zákoník v souvislosti s uplatněním reklamace zájezdu přinesl změny. Oproti 
původní úpravě, kdy bylo možné zájezd reklamovat do 3 měsíců od jeho skončení, se lhůta 

nyní zkrátila na 1 měsíc od skončení zájezdu. Občanský zákoník přímo uvádí, že vady 

zájezdu musí zákazník vytknout bez zbytečného odkladu. Nejlepší je proto řešit vady zájezdu 

na místě s delegátem. Pokud nenastane náprava ke spokojenosti zákazníka, po návratu 

z dovolené, je potřebné zájezd písemně reklamovat u jeho pořadatele. Tím bývá ve většině 

případů cestovní kancelář. V případě, že byl zájezd zakoupen od  zprostředkovatele – cestovní 

agentury, můžete ho reklamovat přímo u ní. Reklamaci je vhodné podložit „důkazy vašeho 

tvrzení“, různými fotografiemi, videem, výpovědí svědků, apod. 

Nový občanský zákoník také přináší zcela nový institut a to újmu za narušení dovolené, někdy 

také nazývanou jako náhradu za zkaženou dovolenou. Pořadatel zájezdu odpovídá 
zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy, i když tyto závazky zajišťuje prostřednictvím 

třetích osob. Pokud dojde k porušení těchto povinností, odpovídá pořadatel zákazníkovi  

za újmu za narušení dovolené. Tuto kompenzaci bude možné žádat za zmaření či podstatné 

narušení dovolené. V těchto chvílích není ještě zcela jasné, jak se k tomuto institutu postaví 

pořadatelé zájezdů a jaké částky bude možné žádat. Podrobnější úpravu tedy přinese  

až soudní judikatura. (Hlucháňová, 2014) 

Dnes již známá a užívaná je tzv. náhrada za ztrátu radosti z dovolené. Ta ovšem vychází z tzv. 

ITQ Kodexu kterým se dobrovolně vážou některé cestovní kanceláře.  Tento kodex vychází  

z tzv. Frankfurtské tabulky, která garantuje všem klientům jednotný postup při řešení 

reklamací zájezdu a odpovídající odškodnění. 

Další novinkou je povinnost pořadatele odstranit vady zájezdu ve lhůtě stanovené 

zákazníkem. Jestliže tak neučiní, může zákazník zjednat nápravu zájezdu i sám a následně 

žádat náhradu nákladů po pořadateli. Otázkou však zůstává, jak mohou být tyto náklady 

vysoké a co všechno bude muset pořadatel zákazníkovi zpětně proplatit. Odpovědí zřejmě 

bude až soudní judikatura. 
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Občanský zákoník řeší i případ, kdy zájezd bude mít podstatné vady. Pořadatel musí nejprve 

zjednat nápravu, aby v zájezdu bylo možné pokračovat. Pokud zákazník tuto nápravu 

z řádného důvodu odmítne, zajistí pořadatel přepravu zákazníka na původní místo odjezdu 
(nebo jiné ujednané místo) a to na své náklady. Nový občanský zákoník ovšem dále 

nespecifikuje, co to budou podstatné vady zájezdu ani co se bude považovat za řádný důvod 

pro odmítnutí v pokračování zájezdu. (Hlucháňová, 2014) 

 

Porušování zákonů a dalších předpisů 

Výsledky celoročních kontrol v roce 2015 Českou obchodní inspekcí prokázaly, že na trhu 
stále působí cestovní kanceláře a cestovní agentury, které mají při poskytování služeb 

problémy s dodržováním obecně závazných právních předpisů. Nedostatky byly zjištěny  

ve více než třetině z 310 kontrolovaných cestovních kanceláří a agentur. Pokuty ve výši 

přesahující 700 000 korun byly uloženy v 82 případech, řízení v dalších desítkách případů 

probíhají. „Neúplné nebo klamavé informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění 

reklamace, včetně klamání o délce lhůty k jejímu podání, prokázali inspektoři při každé šesté 

kontrole. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu nadále užívají zakázané nekalé obchodní 

praktiky, neboť neinformují spotřebitele s náležitou odbornou péčí a pravdivě o zájezdech  

či vybraných destinacích. Stejně často také nedodržují formální náležitosti přijetí a vyřízení 
reklamace nebo stanovou lhůtu k jejich vyřízení,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel 

České obchodní inspekce. (Česká obchodní inspekce) 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bylo provedeno celkem 310 kontrol, při nichž inspektoři 

České obchodní inspekce ověřovali soulad podmínek poskytování služeb cestovního ruchu 

spotřebitelům s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Zvláštní 

pozornost byla věnována prověřování, zda cestovní kanceláře a cestovní agentury nepoužívají 

k získání klientů nekalých obchodních praktik a zda dodržují povinnosti, stanovené zákonem 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 

(zák. č. 159/1999 Sb.).  

V průběhu roku přijala Česká obchodní inspekce přes dvě stě podání spotřebitelů, 

nespokojených s nabídkou a úrovní služeb poskytovaných cestovními kancelářemi  

a agenturami, a následně s vyřízením uplatněné reklamace. Při jejich šetření inspektory bylo 
porušení povinností v kontrolní pravomoci ČOI prokázáno u 36 podaných podnětů. (Česká 

obchodní inspekce) 

Z následující tabulky vyplývá, že z celkového počtu 310 kontrol bylo porušení obecně 

závazných právních předpisů zjištěno při 117 z nich, tj. v 37,7 %. (Česká obchodní 

inspekce) 

Tabulka 1 Kontroly cestovních kanceláří a agentur v roce 2015 

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Porušení v % 
Středočeský a Hl. město Praha 69 34 49,3 % 

Jihočeský a Vysočina 47 13 27,7 % 

Plzeňský a Karlovarský 58 13 22,4 % 

Ústecký a Liberecký 52 22 42,3 % 

Královéhradecký a Pardubický 22 8 36,4 % 

Jihomoravský a Zlínský 30 18 60,0 % 

Moravskoslezský a Olomoucký 32 9 28,1 % 

Celkem 310 117 37,7 % 

Zdroj: Česká obchodní inspekce 2016 
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Řešení nedostatků 

Problémy je potřeba začít řešit už na místě s delegátem. Pokud dovolená neprobíhá tak, jak by 

měla, a rozchází se ujištění cestovní kanceláře nebo očekávání zákazníka s realitou, je třeba 

řešit věc hned na místě. Každou vadu zájezdu je podle zákona třeba vytknout bez zbytečného 

odkladu. Pořadatel musí neprodleně zajistit nápravu, a pokud to neudělá ani v přiměřené 

lhůtě, můžeme si nápravu zajistit sami a náklady pak musí proplatit pořadatel. Pokud vadu  

na místě odstranit nelze – třeba když jste měli slíbený pokoj s balkonem, ovšem hotel žádné 

balkony nemá, máte jednoznačně právo na finanční kompenzaci. (Zelený, 2016)   

Nový občanský zákoník pamatuje také na situaci, kdy má zájezd podstatné vady. Pořadatel 

v takovém případě musí nejprve zjednat nápravu, aby v zájezdu bylo možné pokračovat. 

Pokud ovšem navrhované řešení z opodstatněných důvodů odmítnete, má pořadatel zájezdu 

povinnost dopravit vás na své náklady zpět (na místo odjezdu). Občanský zákoník ovšem víc 

nespecifikuje, co lze za podstatné vady považovat a co je řádný důvod k tomu, abyste 

v dovolené odmítli pokračovat.  Vodítko poskytnou až výsledky prvních soudních sporů. 

Pokud chcete nedostatky reklamovat, musíte být schopni prokázat, že na zájezdu bylo něco 

v nepořádku. Rada je jednoduchá: foťte, natáčejte, shánějte svědecké výpovědi. Spolu 

s ostatními cestujícími můžete sepsat hromadné čestné prohlášení. Také si můžete například 

vyžádat písemný doklad od personálu hotelu nebo dopravce. (Dlouhá, 2014) 
  

 

Jak velkou slevu žádat 

„Požadujete-li slevu z ceny zájezdu, může vám být vodítkem takzvaná frankfurtská tabulka 

slev. Uvádí se v ní často řešené druhy nedostatků a jim odpovídající výše slev, které soudy 

zákazníkům přiznávají,“ říká právník dTestu Zelený. (Dlouhá, 2014) 

A co v tabulce například najdete? 

 Jiný než smluvený hotel: sleva 15 až 20 procent. 

 Pokoj bez (slibovaného) balkonu: sleva 5 až 10 procent. 

 Pokoje bez (slibovaného) výhledu na moře: sleva 5 až 10 procent. 

 Pokoj bez (slibované) klimatizace: sleva 10 až 20 procent. 

 Nefunkční výtah: sleva 5 až 10 procent. 

 Příliš malá plocha v pokoji: sleva 5 až 10 procent. 

 Rez nebo plíseň v pokoji: sleva 10 až 50 procent. 

 Nedostatečný úklid: 10 až 20 procent. 

 Hluk v noci: 10 až 40 procent. 

 Samoobslužný bufet namísto obsluhy: sleva 10 až 15 procent. 
 Jednotvárná strava: sleva 5 procent. 

 Chybějící nebo špinavý bazén (byl-li slíben): sleva 10 až 20 procent. 

 Špinavá pláž: sleva 10 až 20 procent. 

 Chybějící transfer z letiště: skutečně vynaložené náklady. (Evropské spotřebitelské 

centrum pro ČR) 

 Obecně ale platí, že byste měli vadu zájezdu vyhodnotit realisticky a žádat přiměřenou slevu 
– podstatně tím zvýšíte šanci, že se cestovní kancelář bude ochotna dohodnout. Je také možné 

obrátit se na některou z asociací, ve kterých se cestovky sdružují, jestli by svému členovi 

nezkusila domluvit. Asociace jsou v Česku dvě – Asociace českých cestovních kanceláří  

a agentur a Asociace cestovních kanceláří ČR. Cestovní kancelář však nemusí být členem ani 

jedné z nich. Když se s vámi cestovní kancelář nebude chtít dohodnout, zbývá soud. Praktické 
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zkušenosti spotřebitelů ale ukazují, že si často stačí jen najmout právníka – jakmile začne 

s cestovní kanceláří jednat a pohrozí žalobou, kanceláře často mění postoj, protože se chtějí 

soudu vyhnout. Záleží ale samozřejmě na tom, zda je váš požadavek na slevu oprávněný. 

(Dlouhá, 2014) 

 

 

Závěr 

Z výsledků kontrol poskytovatelů služeb cestovního ruchu vyplývá, že na trhu ještě stále 

působí cestovní kanceláře a cestovní agentury, které mají problémy s dodržováním základních 

požadavků stanovených pro tuto oblast podnikání obecně závaznými právními předpisy.  

Největší problém představuje poskytování pravdivých a úplných informací o podmínkách  
a rozsahu odpovědnosti za vadné plnění, o nabízených službách a plnění formálních 

náležitostí při vyřizování reklamací spotřebitelů.  
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VYBRANÉ PROBLÉMY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ 

OBYVATELSTVA POTRAVINAMI 

 

SELECTED PROBLEMS OF THE EMERGENCY THE FOOD SUPPLY 

Zdeněk Málek, Jan Strohmandl, Miroslav Tomek 

 

Abstrakt 

Dostatek potravin a jejich vhodná skladba má zásadní vliv na zdraví každého člověka. 
V případě jejího nedostatku mohou nastat závažné zdravotní problémy, končící až smrtí. Velký 

vliv na dostatek nebo nedostatek a vhodnosti druhů a množství potravin má mimo jiné i vznik 

různých mimořádných událostí a krizové situace. Následkem většiny mimořádných událostí a 

krizových situací vzniká nedostatek potravin a následné strádání obyvatelstva. Z uvedeného 

důvodu je potřebné řešit v rámci ochrany obyvatelstva i nouzové přežití obyvatelstva. Jeho 

neoddělitelnou součástí je nouzové zásobování obyvatelstva potravinami. Na jeho 

zabezpečení se mohou podílet i jednotky společného nebo restauračního zařízení. 

 

Klíčová slova 
Krizový, mimořádný, nouze, potravina, regulace, událost, zásobování. 

 

Abstract 

Ample of food and their appropriate mix has a major impact on the health of each person. In 

the case of shortage may cause serious health problems, ending in death. Big enough to 

influence or lack of suitability and the type and quantity of food has, inter alia, the emergence 

of various emergencies and crisis situations. Consequently the majority of emergencies and 
crisis situations created food shortages and consequent deprivation of the population. For 

this reason it is necessary to solve within the population protection and emergency survival of 

the population. Its integral part of the emergency food supplies of the population. On his 

security may participate in joint units or restaurant facilities. 

 

Key words 

Crisis, extraordinary, emergenc, foodstuff, regulation, event, supply 
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Úvod 

Existence života člověka na zemi souvisí mimo jiné i s tím, že má dostatečný přísun kalorií 

v podobě potravin a dostatek pitné vody. V životě člověka mohou nastat mimořádné události 
(dále jen „MU“) přírodního nebo antropogenního charakteru, které vážným způsobem ohrozí 

zásobování obyvatelstva potravinami nebo surovinami na jejich výrobu. Z uvedeného důvodu 

je potřebné věnovat maximální pozornost nouzovému přežití obyvatelstva, které patří 

do skupiny základních opatření, realizovaných v souvislosti s ochranou obyvatelstva při MU 

a v krizových situacích (dále jen „KS“). Jeho součástí je i nouzové zásobování obyvatelstva 

potravinami. Redukce množství a druhu potravin může být v průběhu MU nebo KS řešeno 

formou regulačních opatření, ze kterých vyplývají i určité povinnosti pro orgány samosprávy, 

stravovací a restaurační zařízení z hlediska výdeje a přijetí ústřižků přídělových lístků. 

1 Potraviny a jejich význam pro člověka 

Potravinová bezpečnost je definovaná jako stav, kdy je zajištěn fyzický a ekonomický přístup 

k dostatečnému množství zdravotě nezávadných a nutričně vyvážených potravin, které 

uspokojují výživové potřeby a preference jedince pro jeho aktivní a zdravý život. [2] 

Ze strany kompetentních orgánů je v České republice věnována dostatečná pozornost této 

problematice, ale bohužel jen v době, kdy se nepředpokládá zavedení mimořádných opatření 

při vzniku MU nebo KS, které by souvisely s materiálním zabezpečením obyvatelstva 
v oblasti nouzového zásobování potravinami. 

Lidský organismus potřebuje ke svému životu potravu, která je důležitým zdrojem živin. 

Za základní živiny lze považovat bílkoviny, tuky a sacharidy. Pro jejich zpracování v těle 

člověka jsou důležité vitamíny, enzymy a stopové prvky. Tuto skutečnost si uvědomovali 

už naši předkové, kteří si vytvářeli určité množství zásob potravin. Pravidelný přísun potravin 

pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou pohodu každého člověka. A v případě vzniku MU 

a KS obzvlášť. 

Dle [9] se potravinami rozumí látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo 

upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky, 
za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené 

k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace. 

Potravina je výrobek nebo látka určená pro výživu lidí a konzumovaná ústy v nezměněném, 

syrovém, anebo upraveném stavu. Potraviny mohou být rostlinného, živočišného nebo jiného 

původu. Zvláštní kategorie tvoří: 

 nealkoholické nápoje, 

 alkoholické nápoje, 

 potraviny pro zvláštní výživu, 

 potraviny nového typu, 

 doplňky stravy. [3] 

Doporučená denní dávka energie by se měla v případě dostatku potravin pohybovat u: 

 dospělého muže - 9 240 až 11 340 kJ (tj. 2 200 až 2 400 kcal), 

 dospělé ženy - 7 560 až 9 240 kJ (tj.1 800 až 2 200 kcal ), 

 dětí 6 300 až 8 400 kJ (tj. 1 500 až 2 000 kcal). [8] 
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Uvedené doporučené denní dávky energie lze bez problémů získat v případě, kdy není 

ohrožené zásobování obyvatelstva nějakou MU způsobenou antropologickými nebo 

přírodními vlivy. V průběhu historie lidstva je možné se setkat s celou řadou MU, které 
způsobily nedostatek potravin a měly pro obyvatelstvo postihnuté touto MU katastrofální 

následky. Jedním z předpokladů minimalizace následků nedostatku potravin na obyvatelstvo 

v současné době při vzniku MU nebo KS je přijetí konkrétních preventivných opatření 

na všech stupních veřejné správy, a to jak právních, tak i materiálních atd. Jedním z nich je 

i důsledný návrh řešení nouzového zásobování potravinami a jeho všestranné zabezpečení. 

K zabezpečení stravování mohou být při MU a KS využívaná např.: 

 stálá stravovací zařízení (např. ve školách, podnicích, restauracích apod.), 

 mobilní stravovací zařízení (např. armádní polní kuchyně s označením - POKA 4, 

PV3SPOKA 3/1 atd.), atd. 

2 Nouzové zásobování potravinami 

Nouzové přežití obyvatelstva je dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého následky 

MU nebo KS. [6] Zahrnuje zejména opatření k nouzovému ubytování, zásobování 

potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizování humanitární pomoci. [7] Opatření 

nouzového přežití obyvatelstva a jsou připravována v souladu s Koncepcí ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. 

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně 

příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných 
s cílem minimalizovat negativní dopady MU a KS na zdraví a životy postiženého 

obyvatelstva. Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého 

území nebo jsou realizována přímo v prostoru MU nebo v zóně havarijního plánování. Tato 

opatření jsou rozpracována v „Plánu nouzového přežití“, který je součástí havarijního plánu 

kraje. Opatření nouzového přežití obyvatelstva budou zahajována do jednoho až dvou dní po 

vzniku KS. 

Pod pojmem nouzová výživa resp. nouzové stravování chápeme stravování jednotlivců nebo 

skupin lidí, kteří nemají dostatečný přístup k běžným zásobovacím zdrojům potravin 

z důvodu MU nebo KS, kdy lze počítat se zásadním omezením sortimentu potravin, případně 

s úplným výpadkem zásobování. 

Nouzové stravování v případě MU nebo KS předpokládá určitou redukci: 

 množství stravy, 

 složení stravy, 

 výběru jídel, 

 množství pitné vody. 

Výsledkem této redukce bude, mimo jiné, snížení energetického hlediska. Nouzovou výživu 
lze rozdělit na: 

 havarijní nouzovou výživu - 2 510 kJ (tj. 600 kcal) – max. po dobu 30 dnů, 

 delší nouzovou výživu – 7 536 kJ (tj. 1 800 kcal). 

Obecně platí zásada, že k získání a přípravě stravy nesmí být vynaloženo více energie, než 

kolik ze stravy lze získat.  
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Redukce potravin bude realizovaná v případě jejich nedostatku formou regulačního opatření 

(dále jen „RO“). Toto opatření bude sloužit ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, 

výrobků a služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovým plánem 
v případech, kdy MU KS nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při 

zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. Regulační opatření jsou výjimečná 

opatření (§ 20 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS), která mohou být za KS: [1, 4] 

 nařízena jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak, 

 nařízena jen na dobu nezbytně nutnou, 

 zrušena musí být nejpozději při zrušení KS.  

Na území správního obvodu kraje nebo jeho části má stanovené kompetence v oblasti RO 

i hejtman kraje, který může zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a službách 

a stanovit: 

 způsob, jakým bude regulované množství zboží prodáváno spotřebiteli, 

 maximální množství, na něž vznikne spotřebiteli nárok, 

 okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně. 

K dalším významným opatřením v rámci RO v závislosti na konkrétních podmínkách 

a potřeby to může být: 

 upravena prodejní doba pro vybranou obchodní síť s ohledem na okruh spotřebitelů, 
kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně; (např. omezení nebo 

prodloužení prodejní doby, pultový prodej vybraného zboží, prodej v náhradní obchodní 

síti apod.), 

 stanoveno nepřekročitelné množství jednotlivých druhů zboží, které smí být prodáváno 
při jednom nákupu jednomu nakupujícímu (jedné rodině s přihlédnutím k počtu členů) 

nebo upřednostňovaným spotřebitelům, 

 stanoven okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně 

(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení stanovuje oprávnění „zajistit přednostní 

zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení, ozbrojeným silám, 

bezpečnostním složkám a složkám integrovaného záchranného systému). 

V případě, že již nařízená RO nepostačují k zabezpečení plynulého zásobování obyvatelstva 

zbožím a KS nabývá takové intenzity, že jsou narušeny tržní mechanismy a obvyklá funkce 

trhu ve smyslu „optimálního rozmístění zboží“ přestává fungovat, může vláda nařídit 

zavedení regulovaného prodeje v obchodní síti. Zavedení bude vyhlášeno formou nařízení 
vlády uveřejněného ve sbírce zákonů, kterým bude stanoveno datum jeho účinnosti, kde dále 

vláda stanoví úkoly a postup příslušných orgánů při zavedení regulovaného prodeje a způsob 

distribuce přídělových lístků. [4] 

Princip regulovaného prodeje spočívá v tom, že v závislosti na jejich dostupnosti se jednotlivé 

druhy zboží zařazují do seznamu regulovaného zboží a mohou se prodávat jen: 

 určeným spotřebitelům v daném časovém období, 

 na základě přídělových lístků,  

 ve vybrané obchodní síti a ve stanoveném množství.  
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Distribuce potravinových lístků koncovým spotřebitelům se provádí cestou orgánů územních 

samosprávných celků, tj. obecního úřadu (dále jen „OÚ“), který mimo jiné: 

 určí spotřebitelům podle adresy a místa jejich trvalého pobytu prodejnu, ve které budou 
v průběhu stanoveného období nakupovat zboží zařazené do seznamu,  

 zpracuje „Souhrnné seznamy spotřebitelů pro jednotlivé prodejny“ a předá je určeným 

prodejnám,  

 zpracuje „Seznam určených prodejen“ s počty spotřebitelů rozdělených do 
spotřebitelských skupin OÚ cestou OÚ obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“ 

předá krajskému úřadu (dále jen „KÚ“) k zabezpečení distribuce zboží, 

 v seznamu spotřebitelů uvede pouze čísla a série přídělových lístků, podle kterých 

prodejna prověří oprávněnost nákupu regulovaného zboží.  

Přídělové lístky jsou stejné pro všechny spotřebitelské skupiny. Umožňují ve stanoveném 

období jednorázový prodej 12 druhů vázaného zboží (ústřižky I až XII) a opakovaný prodej 

12 druhů zboží (ústřižky A1 až V5). Jednotlivé ústřižky přídělového lístku nejsou předem 

určeny pro konkrétní druh regulovaného zboží. Přídělový lístek při výdeji označí příslušná 

výdejna razítkem OÚ a spotřebitelskou skupinou a vyplní všechny předepsané údaje 

o držiteli. [4] 

Obchodní, výrobní a jiné organizace, nakupující a prodávající regulované druhy zboží, budou 

povinny řídit se při hospodaření s tímto zbožím následujícími pokyny, přičemž potřebné 

tiskopisy obdrží v elektronické formě od OÚ ORP. 

Každý druh regulovaného zboží má svou lístkovou hodnotu – (např. ústřižek A5 může 

představovat 250 gramů másla), kterou nabývá ve chvíli, kdy je zboží vyskladněno pro 

prodej. Dodavatelé jsou povinni vyznačovat na fakturách dodávky regulovaného zboží. 

U nabízeného regulovaného zboží se lístkové hodnoty vyznačují: 

 v prodejnách na regálech apod., 

 v jednotkách společného stravování jídel na jídelních lístcích. 

Při prodeji regulovaného zboží spotřebiteli prodejna, jednotka společného nebo restauračního 
stravování oddělí z jeho přídělového lístku ústřižky v hodnotě prodávaného zboží. Vybrané 

ústřižky od spotřebitelů za zásobovací období se odevzdávají ve stanoveném termínu OÚ:  

 nalepené na arších papíru formátu A4, a to vždy na samostatný arch pro každý druh 

a hodnotu ústřižků, 

 na archu se vypíše počet a celková hodnota nalepených ústřižků (např. 100 ústřižků 
á 100 gramů masa), 

 arch opatří razítkem prodejny, jednotky společného stravování podpisem provozovatele 

prodejny a datem předání OÚ. 

Obecní úřad vystaví prodejně, jednotce společného nebo restauračního stravování 

na odevzdané ústřižky potvrzení ve formě „Zúčtovacího listu“ (2x, jedno pro vlastní potřebu 

a druhé pro nadřízenou organizaci). 

Zúčtování ústřižků přídělových lístků a zboží se v jednotkách: 
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 společného stravování (závodní, školní, menzy, kuchyně v domovech, internátech 

a podobných zařízeních) spotřebitelům oddělují ústřižky z jejich přídělových lístků na 

jednotlivé druhy regulovaného zboží,  

 restauračního stravování ústřižky oddělí při objednávce jídla. V jednotkách, kde se 
stravování předplácí (závodní, školní jídelny, apod.) se ústřižky oddělí při předplácení 

na celé zásobovací období, případně i jeho část. 

Mimo to jednotky společného stravování dostávají „Zvláštní příděl regulovaných potravin 
na přípravu jídel a nápojů“. Pro přípravu jídel teplé kuchyně, studené kuchyně, svačinových 

polévek a teplých nápojů se tento příděl propočte podle uvedených norem a podle počtu 

vyrobených porcí. Zvláštní příděl vázaných potravin na přípravu jídel zúčtovávají jednotky 

společného stravování na „Výkazu spotřeby zvláštního přídělu regulovaných potravin 

na přípravu jídel“. Evidenci příjmu a výdeje (spotřeby) regulovaných druhů potravin vede 

jednotka na výkazu „Evidence regulovaného zboží“. K nákupu v prodejně vystaví OÚ 

jednotce společného stravování tzv. „Zálohový odběrní list“, a to na zásobovací období.  

Jednotka společného stravování obdrží na počátku zásobovacího období „Zálohový odběrní 

list” (ve 3 vyhotoveních – 1. odevzdá určené prodejně, 2. si ponechá a 3., upravený, 
ve stanoveném termínu odevzdá OÚ společně s ústřižky, „Výkazem spotřeby zvláštního 

přídělu regulovaných potravin na přípravu jídel“ a „Evidencí regulovaného zboží“. [4] 

 

Závěr 

Mimořádná událost může vzniknout kdekoliv a kdykoliv. Její následky mohou mít vážné 

důsledky na obyvatelstvo, které se nachází v oblasti postihnuté MU. Mimořádná událost může 

být příčinou nedostatku potravin. Z uvedeného důvodu je potřebné takové oblasti věnovat 

maximální pozornost a to jak ze strany ústředních státních orgánů, tak i ze strany každé obce. 

Obce by měly informovat příslušné stravovací a restaurační zařízení o tom, zda budou 

v případě vzniku MU nebo KS pokračovat v činnosti a v jakém rozsahu tak, aby se mohly na 

daný stav co nejlépe připravit už v období bezpečí. 
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ČESNEK A JEHO ANALYTICKO - JAKOSTNÍ PARAMETRY 

 

GARLIC AND ITS ANALYTICAL - QUALITATIVE PARAMETERS 

Soňa Škrovánková, Helena Velichová, Pavel Budinský, Tereza Planetová 

 

Abstrakt 

U česneku kuchyňského (Allium sativum) - český, čínský, španělský; a česneku medvědího (A. 

ursinum) byly stanoveny analyticko - jakostní parametry. Nejvyšší hodnoty sušiny (rozmezí 
všech vzorků 28,69 - 43,03%) a refraktometrické sušiny (25,26 - 43,18%) byly zjištěny u 

čínského česneku, nejnižší u medvědího česneku. U kyselosti (0,31 až 0,46%) a hrubé vlákniny 

(1,26-3,79%) byly zjištění opačné. Obsah kyseliny askorbové - vitaminu C (71,23 - 126,48 

mg.100g
-1

) byl v pořadí: španělský, medvědí, český česnek, a čínský česnek. 

 

Klíčová slova 

česnek, cukry, kyseliny, hrubá vláknina, vitamin C. 

 

 

Abstract 

For garlic (Allium sativum) - Czech, Chinese, Spanish; and bear's garlic (A. ursinum) were 

analyzed analytical - qualitative parameters. The highest values of dry matter (range of all 

samples 28.69 – 43.03%) and refractometric dry solids (25.26 – 43.18%) were evaluated for 

Chinese garlic, the lowest for bear's garlic. For acid content (0.31 to 0.46%) and fiber (1.26-

3.79%) were our results opposite. Ascorbic acid (vitamin C) content (71.23 – 126.48 

mg.100g
-1

) was in the order: Spanish, bear's garlic, Czech, and Chinese garlic. 

 

Key words 

garlic, sugars, acids, fiber, vitamin C. 
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Úvod 
 

Česnek je jednou z nejstarších kulturních plodin. Jeho pěstování provází lidstvo od neolitu 

přes starověk až dosud. Ve stepních oblastech střední Asie byl česnek znám již před 6000 

lety. Nejstarší nálezy zbytků česneku v České republice pocházejí z Kyjova na Moravě. Dnes 

se česnek pěstuje na celém světě. Největším producentem je Čína s produkcí téměř devět 

milionů tun za rok, dále Indie s roční produkcí půl milionu tun, USA, Thajsko, Egypt, Jižní 

Korea, Španělsko a Turecko (Konvička, 1998; Mayer et al. 2003). 

Česnek se řadí do botanického rodu Allium. Tento rod obsahuje zhruba 700 botanických 

druhů. Společným znakem tohoto rodu je tvorba cibule. V současnosti existuje přes 300 druhů 
česneku, z toho jen 90 z nich je oficiálně zaregistrováno v Evropské unii. V České republice 

roste 12 původních druhů česneku, nejběžnější je česnek kuchyňský (A. sativum), nebo 

medvědí česnek (A. ursinum) (Konvička, 1998; Mayer et al. 2003; Hanen et al. 2012).  

Z pěstitelského hlediska se česnek dělí na odrůdy jarní a zimní. Zimní odrůdy se vysazují v 

září nebo v říjnu a sklízí se začátkem léta. Jsou výnosnější než odrůdy jarní. Jarní odrůdy se 

vysazují brzy z jara a sklízí se v červenci nebo v srpnu. Čeští a moravští pěstitelé doporučují k 

pěstování na území České republiky odrůdy: Jovan, Džambul, Blanin, Lukan, Anton a 

Benátčan. Nejvýnosnější odrůdou v českém sortimentu česneku je odrůda Lukan. Energetická 

hodnota česneku se pohybuje v rozmezí 411 - 621 kJ.100g
-1

 (Peleška, 1995; McCance a 

Widdowson, 2004). 
Složení a obsah jednotlivých látek v česneku závisí na odrůdě, původu, půdě, podnebí, 

hnojení a ošetřování rostlin. To platí zejména pro sloučeniny síry, jejichž obsah v závislosti na 

jmenovaných faktorech kolísá v rozmezí až 10 % (Konvička, 1998). 

Mezi sirné látky vyskytující se v česneku patří především alliin, allicin, disulfidy, polysulfidy, 

ajoen. Sirné sloučeniny jsou důležité chuťové a vonné látky, které vznikají z příslušných 

prekurzorů enzymovými reakcemi při poškození pletiv. Prekurzorem těchto látek v česneku je 

derivát aminokyseliny cysteinu alliin. Alliin je farmaceuticky neúčinná látka bez 

antimikrobiální aktivity. Vyskytuje se v nepoškozených cibulích česneku. Alliin se přeměňuje 

na allicin vlivem enzymu alliinázy. Enzym alliináza se uvolňuje po mechanickém narušení 

rostlinných buněk, kterým může být mačkání, tření nebo krájení. Rozkladná reakce alliinu na 

allicin je velmi rychlá, přeměna proběhne během několika sekund. Allicin je hlavním 
nositelem antibiotických vlastností česneku. Velké množství aromatických látek česneku 

vzniká také sekundárně neenzymovými reakcemi až během tepelného zpracování. Problémem 

sirných sloučenin je jejich nestálost (Konvička, 1998; Verma a Jain, 2008; Velíšek a 

Hajšlová, 2009). 
K dalším základním složkám patří sacharidy, bílkoviny, lipidy, minerální látky, vitaminy, 

fenoly a flavonoidy, hormonální látky. Polysacharidem vyskytujícím se v česneku je inulin, 

který tvoří součást vlákniny potravy, a je také růstovým faktorem bifidobakterií v tlustém 

střevě. Česnek obsahuje asi 1 % vlákniny. Česnek je dobrým zdrojem vitaminů. Krytí potřeby 

vitaminů je však nedostatečné, protože je česnek všeobecně konzumován jen v malém 

množství. V česneku se vyskytují vitaminy skupiny B, vitamin C a E, a provitaminy A. 
Z minerálních prvků obsahuje velké množství draslíku, fosforu, vápníku, hořčíku a síry. 

Významný je také vysoký obsah selenu a jodu, který souvisí s řadou farmaceutických účinků 

(Konvička, 1998; Velíšek a Hajšlová, 2009; Radilová, 2011; Tmáková et al. 2011). 
Česnek medvědí neboli česnek divoký, tvoří samostatnou skupinu. Vyskytuje se v Evropě, i v 

severní Asii. Medvědí česnek je divoce rostoucí druh, který se využívá jako léčivá a okrasná 

rostlina, a patří k stále populárnějším pochutinám. Je chuťově jemnější než česnek kuchyňský, 

a jeho léčivé účinky jsou také velmi významné. Obsahuje stejně jako česnek kuchyňský velký 

podíl cysteinsulfoxidů, především alliinu (0,05 – 0,12 % v cibulích) a další cysteinsulfoxidy 
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jako methiin, propiin a isoalliin a také enzym alliinázu (Schulz et al. 2003; Štajner et al. 

2008; Oszmiaaski et al. 2011). 
Česnek má široké spektrum účinků. Hojně se používá k tzv. vnitřní desinfekci a jako prevence 

proti příznakům nachlazení, chřipky a pro posílení imunity. Při chorobách dýchací soustavy 

se česnek osvědčuje jako prevence i jako významný pomocník při léčbě. Je účinný jako 
antiseptikum (protimikrobiální látka), vermifugum (vypuzuje parazity), antihelmintikum 

(proti onemocněním vyvolaným cizopasnými červy), antitoxikans (proti produktům 

mikroorganismů), afrodiziakum (zlepšení krevního oběhu a cirkulace krve, zvyšuje i produkci 

enzymu, který ovlivňuje mechanismus ztopoření), stomachikum (povzbuzuje chuť k jídlu, 

žaludeční lék), caustikum (leptá kůži), derivans (proti nervovým bolestem) a jako repelent 

(odpuzuje hmyz) (Song a Milner, 2001; Bozin et al. 2008; Garrett a Garrett, 2010). 

Antibiotická a léčebná účinnost česneku je úměrná obsahu sirných sloučenin česneku. 

Hlavními aktivními antimikrobiálními látkami česneku jsou zejména allicin, diallydisulfid a 

diallyltrisulfid. K antimikrobiální činnosti přispívají i některé další látky česneku, které síru 

neobsahují, jako garlicin, fenolické sloučeniny nebo saponiny (Song a Milner, 2001; 

Lanzotti, 2006; Corzo-Martinez et al. 2007). 
Medvědí česnek přispívá k tzv. vnitřní dezinfekci trávicího traktu a ozdravení střevní 

mikroflóry. Medvědí česnek je znám pro své antimikrobiální účinky proti bakteriím a plísním. 

Pozitivní účinek byl prokázán i proti Staphylococcus aureus, který se vyznačuje vysokou 

odolností. Nápomocný je také při infekčních průjmech a rozšiřování cév. Povzbuzuje činnost 

srdečního svalu a pomáhá při snižování krevního tlaku. Pomáhá také při plicních a 

průduškových zánětech. Snižuje cholesterol a působí žlučopudně (Štajner et al. 2008; 

Sapunjieva et al. 2012). 
Antioxidační aktivita rodu Allium je nejvíce přisuzována sirným sloučeninám a jejich 

prekurzorům. Hlavními antioxidačními látkami česneku jsou allicin, diallyldisulfid a 

diallyltrisulfid. Mezi další látky, které se v česneku vyskytují a mají antioxidační charakter, 
patří také vitamin C, vitamin E, β-karoten, selen a polyfenolické látky (Singh a Singh, 2008; 

Queiroz et al. 2009; Rasul et al. 2012). 
Cílem práce bylo stanovit základní analytické parametry, které jsou ukazateli kvality produktů 

jako je česnek (sušina, refraktometrická sušina, obsah kyselin, obsah hrubé vlákniny, 

množství vitaminu C). 

 

 

Materiál a metodika 
 

Vzorky česneku: 5 vzorků syrového česneku I. jakosti zakoupené v běžné tržní síti – český 
česnek I. (odrůda Harnaś); český česnek II.; španělský česnek fialový; čínský česnek 

jednostroužkový; a medvědí česnek, který byl nasbírán v oblasti Tovačovska (ČR). 

Sušina česneku byla stanovena gravimetrickou metodou sušení nakrájeného syrového česneku 

při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. 

Refraktometrická sušina byla měřena ve vylisované šťávě ze syrového česneku pomocí 

digitálního refraktometru (Hanna Instruments, ČR). 

Celkový obsah kyselin byl stanoven v roztoku vzorku připraveném po prolisování syrového 

česneku extrakcí do vody (80 °C) po dobu 15 min. s následnou filtrací. Byla využita titrační 

metoda s odměrným roztokem NaOH (0,1 M) za použití indikátoru fenolftaleinu. Celkový 

obsah kyselin byl přepočten na převládající kyselinu – kyselinu jablečnou. 
Hrubá vláknina byla určena pomocí gravimetrické metody založené na principu vážení zbytku 

předsušeného (65 °C) vzorku po dvoustupňové hydrolýze ve slabě kyselém a slabě zásaditém 

prostředí pomocí přístroje ANKOM220 Fiber Analyzer (ANKOM Technology, USA). Pro 

hydrolýzu se používaly činidla - roztok H2SO4 (0,127 M) za vyšší teploty a po výplachu 
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horkou vodou roztok NaOH (0,313 M) za vyšší teploty. Vzorky byly po ukončení extrakce v 

sáčcích propláchnuty, vysušeny při teplotě 105 °C a zváženy, a dále spáleny při teplotě 550 

°C a opět zváženy. 

Kyselina L-askorbová, součást vitaminu C, byla stanovena pomocí techniky HPLC s UV 

detekcí. Po rozmělnění syrového česneku byla provedena extrakce směsí složené z CH3OH : 
H3PO4 : H2O v poměru 99 : 0,5 : 0,5 po dobu 10 min. s následnou filtrací. Separace probíhala 

na koloně SUPELCOSIL – LC8 (15 cm x 4,6 mm, 5μm) s mobilní fází (CH3OH : H3PO4 : 

H2O v poměru 99 : 0,5 : 0,5). Izokratická eluce byla provedena při průtoku mobilní fáze 0,8 

ml.min
-1

 a teplotě 30 °C s dobou analýzy 15 minut. Detekce byla provedena při vlnové délce 

254 nm na UV detektoru s následným vyhodnocením pomocí počítačového softwaru (HyStar 

Post Processing). Koncentrace kyseliny L-askorbové ve vzorcích česneku byla vypočtena 

z rovnice kalibrační křivky kyseliny askorbové: y = 1175,2.x + 393,61; R = 0,9990; pro 

koncentrace v rozmezí 5 - 100 μg.ml
-1

. 

Všechny hodnoty jsou udávány jako průměr ze tří stanovení s určením směrodatné odchylky. 

 

 

Výsledky a diskuze 
 

K základním analytickým parametrům, které jsou významnými ukazateli sloužícími k 

hodnocení kvality produktů, jako je česnek, patří určení sušiny, refraktometrické sušiny, 

obsahu kyselin a hrubé vlákniny a také obsah přítomného vitaminu C. 

Základní charakteristikou potraviny je obsah vody, který je také důležitý jakostní parametr. 

Rozsah sušiny (Tabulka 1) se u vzorků česneku pohybuje s rozdílem 14,3%. Nejvyšší podíl 

sušiny měl čínský česnek, české česneky a nejnižší česnek medvědí. Průměrná hodnota sušiny 

vzorků je 31,2%, přičemž záleží na analyzovaném druhu česneku (Verma a Jain, 2008). Na 

rozdíl od většiny druhů zeleniny, kde je sušina zastoupena z 10 – 20%, je její obsah v česneku 
poměrně vysoký. Naše hodnoty jsou v souladu s tabelovanými hodnotami (McCance a 

Widdowson, 2004).  

Refraktometrická, neboli rozpustná sušina představuje orientační stanovení obsahu cukrů ve 

vzorku. Rozsah refraktometrické sušiny v různých druzích česneku (Tabulka 1) byl s rozdílem 

mezi vzorky 17,9%, přičemž pokud se porovnají pouze vzorky česneku kuchyňského, rozdíl 

je jen 7,7%. Obsah cukrů v zelenině je všeobecně závislý i na odrůdě, podmínkách vnějšího 

prostředí a způsobech agrotechniky (Šapiro et al., 1988). 

Celkový obsah kyselin představuje množství všech kysele reagujících složek vzorku. Kyselost 

byla zjišťována alkalimetrickou titrací a vyjádřena jako obsah kyseliny jablečné (Tabulka 1). 

Nejvyšší hodnoty byly u českých česneků, nejmenší obsah kyselin byl stanoven u medvědího 

a španělského česneku. Hodnoty kyselosti česneku jsou až 2-3x vyšší než hodnoty udávané 
pro cibuli - 0,18 % (Kovačíková et al., 1997). 

Česnek nepatří k nejvýznamnějším zdrojům vlákniny, ale malou mírou může přispívat k 

naplnění konzumace doporučeného příjmu vlákniny. Hrubá vláknina je část vlákniny, která je 

složena z celulózy a ligninu. Nejvyšší obsah hrubé vlákniny (Tabulka 1) byl zjištěn u 

medvědího česneku, a to s až téměř trojnásobnou hodnotou vzhledem k nejnižšímu 

zjištěnému obsahu u českého nebo čínského česneku. Průměrný obsah hrubé vlákniny 

v kuchyňském česneku byl 1,44 g.100g
-1

, což je v souladu s tabelovanými hodnotami kolem 

0,9 g.100g
-1

 (Kovačíková et al., 1997; Kopec, 1998). 
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Tabulka 1 Hodnocení sušiny, refraktometrické sušiny, kyselosti a hrubé vlákniny česneku 

Česnek 
Sušina (%)  

± S.D. 

Refraktometrická 

sušina (%) ± S.D. 

Celkový obsah 

kyselin (%) ± S.D. 

Hrubá vláknina 

(g.100g
-1

) ± S.D. 

Český I 38,0 ± 0,2 38,5 ± 0,7 0,46 ± 0,01 1,65 ± 0,01 

Český II 40,9 ± 0,9 39,8 ± 1,3 0,44 ± 0,01 1,24 ± 0,04 

Španělský 35,4 ± 0,6 35,5 ± 1,7 0,32 ± 0,01 1,62 ± 0,03 

Čínský 43,0 ± 0,3 43,2 ± 1,1 0,37 ± 0,01 1,26 ± 0,04 

Medvědí 28,7 ± 0,6 25,3 ± 1,4 0,31 ± 0,01 3,79 ± 0,01 

 

Rozsah obsahu L-askorbové kyseliny, součásti vitaminu C, se u vzorků čerstvého česneku 

(Obrázek 1) pohybuje s rozdílem 55 mg.100g
-1

. Průměrný obsah L-askorbové kyseliny ve 

vzorcích česneku byl 103,38 mg.100g
-1

. Ve zkoumaných vzorcích česneku bylo nejvyšší 

množství stanoveno v česneku španělském, a s podobnými hodnotami obsahu také v českém 

česneku a česneku medvědím. Stanovený obsah v medvědím česneku přibližně odpovídá 
hodnotám uváděným dalšími autoři (100 mg.100g

-1
) (Kóňa a Kóňová, 2005). Nejnižší 

hodnota L-askorbové kyseliny byla stanovena u česneku čínského, která je vyšší než hodnoty 

uváděné jinými autory - 66 mg. 100g
-1

 (Konvička, 1998). 

Obsah kyseliny L-askorbové uváděný v publikacích různých autorů se různí i dle metody, 

kterou je vitamin C stanovovaný, kdy titrační stanovení je málo specifické a rušeno jinými 

složkami, a tedy i uváděné hodnoty bývají nižší než stanovení přesnějšími 

chromatografickými metodami jako HPLC. 

 

 
Obrázek 1 Obsah askorbové kyseliny (vitamin C) v čerstvém česneku 
 

 

Závěr 
K základním analytickým parametrům, které jsou významnými ukazateli sloužícími k 

hodnocení kvality produktů, jako je česnek, patří určení sušiny, refraktometrické sušiny, 
obsahu kyselin a hrubé vlákniny, a také obsah přítomného vitaminu C.  

Nejvyšší hodnoty sušiny a refraktometrické sušiny byly zjištěny u čínského česneku, nejnižší 

u medvědího česneku. U kyselosti a hrubé vlákniny byly zjištění opačné, přičemž obsah 

vlákniny u medvědího česneku byl téměř trojnásobný vzhledem k nejnižšímu obsahu u 

českého a čínského česneku. Obsah kyseliny askorbové - vitaminu C byl v česneku v rozsahu 

0

20

40

60

80

100

120

140

český česnek I český česnek II španělský česnek čínský česnek medvědí česnek

O
b

sa
h

 k
ys

e
lin

y 
as

ko
rb

o
vé

 (
m

g/
1

0
0

g)



 

125 
 

71,23 - 126,48 mg.100g
-1

, kdy nejvyšší množství bylo v španělském, medvědím a českém 

česneku, nejnižší v čínském česneku. 
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VYBRANÉ ASPEKTY FILMOVÉHO CESTOVNÉHO RUCHU NA 

PRÍKLADE ČESKEJ REPUBLIKY 
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THE CZECH REPUBLIC 
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Abstrakt 

Média v dnešnej dobe vytvárajú množstvo stimulov pre realizáciu rekreačných aktivít človeka 

a to nie len na propagáciu destinácií, ale aj na konkrétne turistické produkty. Jedným zo 

špecificky orientovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich foriem cestovného ruchu je filmový 
cestovný ruch. Film predstavuje prostriedok umelecky alebo dokumentárne stvárneného 

územia, prípadne jeho obyvateľov a ich kultúry v čom podnecuje túžbu po cestovaní za 

danými miestami. V tomto príspevku sa venujeme charakteristike filmového cestovného ruchu, 

analýze jednotlivých foriem. Cieľom príspevku je priblížiť vývoj filmového priemyslu v 

Čechách a na základe návštevnosti zhodnotiť akces divákov, premiér a tržieb za jednotlivé 

predstavenia vo vybraných rokoch. 

 

Kľúčové slová  

filmový cestovný ruch, návštevníci, film, premiéra. 
 

Abstract 

The media nowadays generate the amount of incentives for the realization of human 

recreational activities, not only to promote destinations, but also to specific tourist products. 

One of the specific oriented and emerging forms of tourism is the film tourism. The film is a 

means of artistic or documentary rendition of territory and of its inhabitants and their culture 

in what is fueling the desire for travel for the given locations. This article deals with the 
characteristics of film tourism, analysis of different forms. The paper describes the 

development of film industry in the Czech Republic and evaluated based on traffic akces 

audience, the premiere and revenues for individual performances in selected years. 

 

Key words  
film tourism, visitors, film, premiere. 
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Úvod 

 
Začiatky vývoja kinematografie siahajú do 90. rokov 19. storočia  a film sa počas niekoľkých 

desaťročí  premenil z malého zábavného odvetvia na celosvetový priemysel – prostriedok 
masovej komunikácie. Gregory (2009) považuje film vo svojej podstate považuje film za 

priestorovú technológiu, v ktorom je možne transponovať priestor a čas. Približuje obrazy a 

zvuky so vzdialených miest a sprostredkováva divákom rôzne svetové lokality. Pri sledovaní 

filmu, rovnako ako pri účasti na cestovnom ruchu dochádza ku zmene pobytu – reality, za 

cieľom úniku z bežného života a prostredia.  

Filmový cestovný ruch patrí relatívne k novým formám cestovného ruchu a začal sa vyvíjať 

v 80 rokoch minulého storočia najmä v USA a Veľkej Británii. Podľa Roescha (2009) ide o 

špecifickú formou turizmu, ktorá motivuje účastníkov k návšteve lokality, kde sa odohrával 

dej filmu či seriálu.  

Filmový cestovný ruch tiež charakterizujeme ako turizmus špeciálnych záujmov, pri ktorom 

je hlavným motívom turistických pobytov návšteva miest, ktoré súvisia s úspešnými príbehmi 
– sú súčasťou filmového príbehu, film na nich odkazuje, sú vo filmovom spracovaní 

prezentované alebo sa v nich film natáčal (Matlovičová et al. 2015). Filmový cestovný ruch 

je špecifický aj z hľadiska cieľových skupín, ktoré oslovuje, nemá tzv. stálu cieľovú skupinu 

„fanúšikov“. 

 

 

Film v Českej republike 

 
Film môže slúžiť aj ako nástroj marketingu destinácie cestovného ruchu. Jeho cieľom je 

zvýšiť návštevnosť a tiež vybudovať pozitívny imidž. Práve film sa využíva ako 
marketingový nástroj, ktorý zabezpečí nárast návštevnosti daného miesta (Frey 2011). 
Česká republika je považovaná za filmovú krajinu. Tradícia českého filmu siaha až k úplným 

začiatkom svetovej kinematografie. Prvé filmové predstavenie sa na českom území konalo už 

v roku 1896. Moderné filmové spoločnosti a profesionálne ateliéry existovali v Českej 

republike už začiatkom 20. storočia a niektoré české filmy sa medzinárodne preslávili 
dokonca ešte pred príchodom zvuku. Už v 30. rokoch 20. storočia boli vybudované 

Barrandovské ateliéry, ktoré boli v tej dobe považované za najmodernejšie štúdia v Európe. 

Dôležitým medzníkom českej kinematografie bol rok 1946 , kedy bola založená Filmová a 

televízna fakulta akadémie múzických umení v Prahe. No v roku 1948 prišlo zavedenie 

centralizácie a silnej cenzúry vo filmovom priemysle u nás a bol zriadený štátny podnik 

Československý štátny film.  Neskôr v roku 1957 boli položené základy novej organizačnej 

štruktúry Československého štátneho filmu, keď bola Ministerstvom školstva a kultúry 

Československej republiky vytvorená Hlavná správa Československého štátneho filmu so 

šiestimi samostatnými hospodárskymi organizáciami. (Filmové štúdio Barrrandov, Krátky 

film, Filmové laboratória, Filmový priemysel, Ústredná požičovňa filmov a Československý 

filmexport). Náklady na výrobu českých filmov boli hradené z tzv. kinematografického fondu 

(Ministerstvo kultúry ČR - www.mkcr.cz).  
Rok 1989 priniesol s pádom režimu taktiež aj zrútenie centralizovaného, samofinancujúceho 

sa modelu kinematografie. Nastúpila privatizácia a v roku 1990 nastala transformácia českej 

kinematografie kedy došlo k zrušeniu Československého filmu a riadenie v oblasti 

kinematografie preberá Ministerstvo kultúry ČR. 
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Materiál a metodika 

 
Pri spracovaní príspevku sme použili štatistické údaje o filmovom priemysle v Českej 

republiky z databázy Ministerstva kultúry Českej republiky a webových stránok Czech film 
Commission, Česko-Slovenská filmová databáza a Únia filmových distribútorov. Taktiež sme 

využili metódy indukcie a dedukcie. 

Analýzou vývoja premiér, počtu divákov a tržieb za sledované obdobie zhodnotíme priebeh a 

komparáciou porovnáme jednotlivé štatistické údaje, ktoré sú uvedené v prílohe – tabuľka 2.  
 

 

Výsledky a diskusia 

 
Čo sa týka zahraničnej produkcie Česká republika je považovaná za jednu z najznámejších a 

najvyhľadávanejších filmových destinácii pre natáčanie. Mnoho zahraničných filmových 

štúdií i nezávislých produkčných spoločností mali za posledných 20 rokov možnosť oceniť 

výbornú lokalitu, profesionálne filmové štáby ale aj ich špičkové služby.  

 

Tabuľka 1: Priemerné hodnoty vybraných štatistických údajov o filmovej tvorbe v Českej 

republike pred vstupom a po vstupe do Európskej únie. 

  Základné údaje o filmovom trhu v Českej republike   

  Priemerné hodnoty za vybrané roky    

Roky Obdobia 
Počet 
premiér 

Počet českých 
premiér  

Počet 
predstavení 

Počet divákov 
Čisté tržby 
(CZK) 

1993-2004 
pred vstupom 
ČR do EÚ 170,5 419972,7778 17 384 278 1 376 273 409 118,75375 

2004-2016 
po vstupe ČR 
do EÚ 237,75 430158,8254 12 475 604 1 402 972 741 122,54911 

 

V 1. tabuľke sme zaznamenali priemerné hodnoty vybraných štatistických údajov o filmovej 

tvorbe v Českej republike pred vstupom a po vstupe do Európskej únie, kde vidieť zvýšenie 

nárastu premiér počas posledných rokov (1993-2004). Zaujímavosťou je priemerný počet 

predstavení, ktorý je práve vyšší v období ČR pred vstupom do EÚ. Ku miernemu zvyšovaniu 

došlo pri ukazovateľoch v počte divákov a čistom zisku. 
V rokoch 2002–2008 bol zaznamenaný výrazný pokles objemu zahraničných produkcií o 

70%. Celkový objem audiovizuálnej produkcie sa v dôsledku tohto znížil o 47%. V roku 2008 

došlo k ďalšiemu prepadu zahraničnej filmovej výroby v Českej republike o 66% oproti roku 

2007. Produkcia zahraničných filmov sa tak po prvý krát od roku 1992 stala objemovo 

najnižšou zložkou celkového ročného obratu audiovizuálnej produkcie v Čechách. 

 

Na základe údajov z tabuľky 2 v prílohe je vidieť stúpajúci i klesajúci priebeh jednotlivých 

ukazovateľov, z ktorých sme graficky vyhodnotili len niektoré.   

Po zhodnotení jednotlivých grafov sa nám naskytol rozšírený pohľad na skúmanú 

problematiku, ktorá zahŕňa obdobie od rokov 1989-2016.  
Zaujímavým ukazovateľom je cena vstupeniek a jej rastúci pomer sme zaznamenali v grafe 1, 

kde vidieť stúpajúcu tendenciu ceny vstupného vo filmovom priemysle za dané obdobie. 
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Graf 1 Priemerné vstupné  (CZK)  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V grafe 2 sme zaznamenali priebeh počtu predstavení, kde je vidieť viditeľnejšie klesanie 

v prvých rokoch stagnáciu v rokoch 1995-1999,  či stúpanie od roku 2000. Mierny pokles 
nastal len v roku 2005 po vstupe ČR do EÚ. Môžeme konštatovať že mierny nárast divákov 

a počtu predstavení zapríčinilo zavedenie multikín, ktoré prinieslo väčšie množstvom kinosál, 

modernejšie technológie, možnosť občerstvenia, ale tiež vyššie vstupné. Rok 2005 priniesol 

vlnu pirátstva a na televíznych obrazovkách sa začali objavovať dodnes populárne reality 

show. 

 

 

  
Graf 2  Priemerný počet predstavení  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na počiatku deväťdesiatych rokov môžeme vidieť prudký pokles predstavení, kedy došlo k 

úplnej zmene trávenia voľného času. Prišla možnosť cestovania, podnikania a dôsledkom 

otvorených kultúrnych stykov prišiel aj výrazný pokles spojený s návštevnosťou kín. Kino 

prestalo byť pre divákov zaujímavé, pretože za západnou kultúrou mohli vycestovať a tiež 
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nemohli zabrániť príchodu produkcie z Hollywoodu. V polovici deväťdesiatych rokov bola 

ponuka v kinách veľmi slabá. Na trh prišli videopožičovne, káblové televízie, nové DVD 

technológie a ponuka domácich kín a počet divákov naďalej znižoval. Zapríčinilo to aj nástup 

súkromných komerčných televízií, ktoré začali vysielať nové a to predovšetkým americké 

filmy.  
To všetko malo výrazne negatívny dopad na ďalšiu výrobu českých filmov, pretože výnosy 

získané z kín boli hlavným zdrojom na výrobu ďalších filmov. Ustálenie môžeme vidieť od 

roku 1995 po rok 2000 a mierny nárast bol zaznamenaný až v poslednom desaťročí. 

 

 

 
Graf 3  Komparácia počtu divákov a tržieb  

 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Graf 3 zobrazujúci komparáciu medzi počtom divákov a priemernými tržbami poukazuje na  

výrazné rozdiely, ktoré sa diali počas jednotlivých období. Ako si môžeme všimnúť nárast 

tržieb spôsobený najmä zvyšovaním cien vstupného (spracovaný v grafe 1), a tiež môžeme 

vidieť, ako sa pretína s hodnotou poklesu divákov, kde pretrváva stagnujúci počet divákov. 
Od roku 2000 nastal výrazný nárast tržieb, spôsobený najmä nárastom cien vstupného a nie 

návštevou divákov na predstaveniach. 

Za posledné roky by sme pozitívne mohli zhodnotiť stúpajúci počet českých premiér, 

maximum dosiahli za rok 2016 s počtom 79 premiér natočených v Českej republike  a tržby 

návštevníkov činili 2 011 044 198 ČZK. 

 

Záver 

 
V súčasnosti prepojenie filmu a turizmu dáva nový rozmer cestovnému ruchu v podobe 

filmové turizmu. Keďže táto forma prepojenia cestovného ruchu z filmovým turizmom 

ponúka nový rozmer ako zvýšiť návštevnosť domáceho cestovného ruchu. Konštatujeme, že 

aj Česká republika by podobným spôsobom mohla zvýšiť návštevnosť turistov. Vzhľadom na 

veľký počet premiér a zvýšený nárast predstavení za posledných desať rokov dáva 

predpoklady pre rozvoj filmového turizmu.  Veľkú popularitu majú v ČR komédie ako 

napríklad trilógia Slunce, seno,.., Pelíšky, 
Marečku, podejte mi pero!, Babovřesky, Vinári a predovšetkým aj nezabudnuteľné, 
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klasické, české rozprávky. Filmy sa stali súčasťou našej kultúry a je takmer nemožné 

predstaviť si spoločnosť bez ich fungovania. 

Pre fanúšikov filmového cestovania boli vytvorené špeciálne filmové mapy a sprievodcovia, 

ktoré majú dnes už interaktívnu elektronickú podobu. V Čechách existujú pod aplikáciou: 

https://filmkult.refresher.sk/3038-Aplikacia-ti-pomoze-najst-v-tvojom-okoli-miesta-na-
ktorych-sa-nakrucali-najznamejsie-filmy. 
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Príloha - Tabuľka 2: Základné údaje o filmovom trhu v ČR 

Základné údaje o filmovom trhu v Českej republike 
Rok Počet premiér Počet českých 

premiér  
Počet predstavení Počet divákov Čisté tržby (CZK) Priemerné 

vstupné (CZK) 

1989 211 45 540 592 51 452 520   354 404 326    6,90 

1990 237 84 494 480 36 361 230   286 212 891    7,90 

1991 193 41 362 614 29 897 814   323 186 510   10,80 

1992 145 6 353 295 31 239 352   430 162 970   13,80 

1993 165 14 301 154 21 898 200   432 904 594    19,80 

1994 154 16 248 967 12 870 355   302 851 487   23,50 

1995 136 20 187 369   9 253 214   254 206 096   27,50 

1996 171 19 169 570   8 846 030   304 004 622   34,40 

1997 176 19 168 009   9 815 024   436 960 890   44,50 

1998 155 15 163 796   9 246 676   508 896 857   55,00 

1999 158 17 181 291   8 370 825   496 062 893   59,30 

2000 164 19 197 607   8 718 776   593 019 758   68,00 

2001 173 18 252 692  10 363 336   817 681 525   78,90 

2002 197 21 306 082  10 692 996   946 005 083   88,50 

2003 207 15 341 332  12 139 638 1 084 009 955   89,30 

2004 190 22 326 646  12 046 139 1 105 869 640   91,80 

2005 191 23 318 212    9 478 632    854 485 624   90,15 

2006 232 39 345 239  11 508 965 1 043 322 604   90,65 

2007 219 29 353 801  12 829 513 1 200 004 225   93,53 

2008 200 38 386 319  12 897 046 1 220 237 088   94,61 

2009 234 45 403 198  12 469 365 1 251 065 375 100,33 

2010 239 38 399 099  13 536 869 1 497 321 770 110,61 

2011 247 49 408 760  10 789 760 1 209 874 087 112,13 

2012 261 49 402 194 11 181 851 1 275 596 489 114,08 

2013 315 49 413 251 11 057 559 1 424 245 647 128,8 

2014 265 55 438 405 11 558 586 1 462 670 233 126,54 

2015 204 49 457 327 12 958 099 1 669 176 581 128,81 

2016 246 79 471 202 15 621 923 2 011 044 198  128,73 

 (Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáza 2017; Únie filmových distribútorov 2017; 

http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky) 
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje současné situaci výuky geografie cestovního ruchu na vysokých školách v 

České republice a to jak na veřejných, tak privátních institucích terciárního vzdělávání. 

Hloubková analýza stavu je založena na veřejně přístupných informacích o vyučovaných 

předmětech a zahrnuje 22 tuzemských vysokých škol. Výstupy představují situační analýzu 

sloužící jako podklad pro diskusi modifikace přístupu k výuce v souvislosti s novými trendy v 

akreditacích relevantních studijních programů. 
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geografie cestovního ruchu, vysoká škola, vzdělávání, inovace, studijní program 

 

 

 

 

Abstract 

The paper deals with the current situation of tourism geography teaching at universities in the 

Czech Republic, both in public and private tertiary education institutions. In-depth analysis of 
the state is based on publicly available information on the courses and includes 22 domestic 

universities. The outputs lie in situational analysis served as the basis for discussion of 

modification in the approach to teaching in the context of new trends in the accreditation of 

relevant study programs. 
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Introduction 

The geography of tourism and leisure geographies belong to emerging subjects, which are 

taught in many universities. Nowadays, not only economic and scientific faculties are able to 

teach geography of tourism (in many modifications). What we should realize is also changing 

the nature of the subject moving to more critical perspectives (Britton, 1991 or Williams and 

Lew, 2014). Lots of teachers (not only at universities) are moving their efforts to turn 

geography of tourism to more interactive and schematic subject by incorporating new and 
innovative methods (for example see Braun et al., 2012, Zouharová et al., 2012 or Václavková 

and Trojan, 2012). With changing approaches there are also changing structures of the 

subjects (Hall and Page, 2009), which could be seen in the most used geographical textbooks 

(primary from the most cited authors – Hall and Page – e.g. Hall and Page, 2014). What is 

unusual and what also has been discussed previously (e.g. by Trojan, 2014) is the differences 

between the economic and geographic approach. This difference could be clearly seen in 

economic universities and scientific faculties. Towards the new technologies we should also 

mention the specific aspects of incorporating software like geographic information systems 

directly to the geography of tourism subject (Trojan et al., 2011 or Trojan, 2014) or outputs of 

advanced research in the tourism (Mitchell and Murphy, 1991). 

According to the state above, the goal of the paper will be to map the current situation of the 

geography of tourism in the Czech universities with the focus of key attributes of the subject.  
 

Methods and data 

The research is conducted by the deep analysis of the subjects which are taught in the 

Czechia. Data of the subjects (the geographies of tourism or their derivations) are updated till 
31

st
 March 2017 and covering both public and private universities. We used basic 

observations from the publicly available websites to gather the data and with conventional 

statistical methods conducted the analysis. The selection of schools teaching the appropriate 

subjects was done by the essential factor of the incorporation of the geography of tourism 

subject in their study program. The schools should use standard teaching methods with 

standard geographical textbooks dealing with the geographies of leisure/tourism (such as 

Crouch, 2013 or Hall and Page, 2014). Public and private universities which were counted to 

the research are shown on Fig. 1 and covers 22 schools (some of them have more faculties 

teaching the comprehensive subject, that’s why there are only 18 schools in Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 Public and private universities selected for the analysis based on the 

OpenStreetMap.org project (source: authors) 
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Results and discussion 

The research conducted among 22 schools clearly shows the differences in the approach of 

teaching the geography of tourism. Larger universities (especially the public ones) have 

deeper and more critical approach to teaching the geographies of tourism (the leisure 

geographies). This is mostly view by the time donation to the subject and the work in 

seminars (according to the subject’s syllabus). What is also interesting is the number of 

credits (measured by European Credit Transfer and Accumulation System), which should 
implicate the information load for the subject. As could be seen from the Fig. 2, the largest 

amounts of credits are in economic schools. This could be explained by the different nature of 

the subject (geography of tourism) which rather tends to be more “regional” than 

“methodological”. To explain the differences more clearly, we should also mention the 

“synergic” subjects in large public schools such as Charles university, Masaryk university or 

the Palacký university in Olomouc. 

 

Fig. 2 ECTS obtained after passing the subject (source: author’s research) 

 

The view of the structure and time dedicated to the subject is explained by the number of 
lectures and seminars. In this case, more time is dedicated to the geography of tourism in 

specialized study programs in geography at public universities. What is unusual is the absence 

of lectures at the College of Business and Hotel Management in Brno – this case is extremely 

rare and students have only seminars. The question of the quality was not part of the research, 

so the implications of that output is unclear.  

The other characteristics of the geographies of tourism are not crucial for making any 

conclusions – for example the semester, when the geography of tourism is being taught is 

definitely random (half universities have the subject in winter, the second half in summer; 

some colleges have the subject divided into both semesters). The same discussion could be 

made according to the way of the final classification. Quite rare is the colloquium, which is 
used only at the Masaryk University, Faculty of Science. If we correlate the classification 
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with the time donated to the subject, the positive correlation could be seen there. The 

distribution of the classification is visualized by the graph on Fig. 3. 

 

 

 

Fig. 3 Classification of the subject at Czech universities and colleges (source: author’s 

research) 

 

What is quite surprising is the fact, that only one university incorporates the field research to 

the geographies of tourism. Only one university (the Mendel University) has the field research 

incorporated in the subject’s syllabus. In this situation we should also clarify that there are 

some universities, which have special field research separated to the rest of the subjects (like 
Charles University, Masaryk University…). Still, the field/terrain research is missing in most 

colleges, especially at the private sector. 

 

Conclusion 

The research showed some discrepancies in teaching the geographies of tourism in Czech 

universities/colleges. It does not matter if the university/college is public or private, there is 

no significant correlation. What we could clearly indicate is the difference in the way of 
meaning which the leisure/tourism geography is being taught in economic/scientific faculties 

(see other paper written by Trojan, 2014). The other differences are in the way of 

classification, which is not so important. What is the theme for further discussion is the load 

of time dedicated to the subject, or the way how the subjects are classified according to the 

ECTS credit system. The specific singularity of the incorporation of the field research is also 

interesting and should be analyzed by additional research. 
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EFEKTIVNOST A KONCENTRACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH 

KANCELÁŘÍ 

 

EFFICIENCY AND CONCENTRATION OF CZECH TRAVEL 

AGENCIES 

Marek Záboj 

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na podnikatelské subjekty, které poskytují služby v cestovním ruchu. 

Hlavním cílem je určení efektivnosti daných cestovních kanceláří díky srovnání spotřeby 

vstupů podniku s průměrnou efektivitou. Výsledky budou dosaženy pomocí regresního modelu 

pro vybrané tour operátory v České republice. Dílčím cílem je změřit úroveň koncentrace ve 

sledovaném sektoru podle podílu na celkových tržbách. 
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Abstract 

Paper is focused on business subjects operating in tourism. Main goal is to determine the 

effectiveness of given travel agencies due to comparison of the inputs consumption of the 
subject with an average effectiveness. The results will be obtained with using regression 

model for selected tour-operators in Czech Republic. Partial goal is to measure the level of 

concentration in this area according to portion in total sales. 
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Introduction 

The situation on the Czech market in tourism appears to be fairly stable in the past few years. 

In particular, the comparison with the period of the transition process from a centrally planned 
to a market economy. Thanks to transparent and more rigorous legislation regarding the 

establishment and business operations of travel agencies have been no significant variations in 

the number and structure of these entities. Their effectiveness is influenced by many factors. 

Above all, it is the level of competition, technical and technological development in the field 

of IT (especially in the field of communication and transport), economic and political 

situation in individual destinations and activities of professional organizations (e.g. The 

Association of Czech Travel Agencies, CzechTourism, etc.).  

According to information from the Ministry of Regional Development, Czech Statistical 

Office and Tourism Satellite Account of the Czech Republic, the share of this sector in GDP 

and total employment is growing steadily. It must therefore be paid to the tourism sector 
increased attention. Main goal of this paper is to determine the effectiveness of given travel 

agency due to comparison of the inputs consumption of the subject with an average 

effectiveness and measure the level of concentration in this area according to portion in total 

sales. 

An allied performance-based use of satisfaction measures depends on a company’s internal 

implementation of the scores. Different work teams may be evaluated for their impact on 

customer satisfaction, i.e. setting motivation and encourage systems within a travel agency. 

Similarly, seasonality differences in the company’s performance can be monitored by 

assessing satisfaction scores over the months of the year (Baum and Lundtorp, 2001). 

According to McDonald and Morris (1984,) the business performance can be measured and 

compared directly from financial ratios. But Cubbin and Tzanidakis (1998) have proposed 
that regression analysis could be more suitable than simple financial analysis. That is why this 

paper is trying also compare chosen financial indicator (return on sales) and construction of 

linear regression line. Certainly there are more various methods how to define and measure 

the level of business subject’s performance in literature publications and other sources. But 

using of that would overreach the recommended extent of this contribution. 

 

Material and Methodology 

Research material was gathered from both Association of Czech Travel Agents, and list of 

travel agencies from website www.cestovni-kancelare.cz. Then 137 travel agencies with 

necessary information in business register were selected. This register has provided mainly 

financial statements, namely profit and loss account in the same date which was 31
st
 of 

December 2014. 

Firstly, one of the indicators of financial analysis (return on sales) was used to measure 

efficiency of TOP5 travel agencies. Then regression analysis with linear function has showed 

relationship between two variables (sales and costs) and confirmed the results from the 
previous financial ratio as well. Because of a big differences between levels of sales reached 

by observing travel agencies the regression lines were constructed for four various groups: all 

137 subjects, TOP50, TOP10 and TOP5 companies according to their sales. 

Finally, a histogram was used to determine concentration in the most important travel 

agencies in Czech Republic. Considering quite big different outputs there are two figures 

illustrating situation for firms with sales less than 100 million of CZK and subjects with sales 

between 100 million and 1 billion of CZK. According to author it is not necessary to present 

histogram for the rest five companies with sales more than 1 billion of CZK. 
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Results and Discussion 

Before using of regression analysis to measure performance effectiveness of travel agencies it 

is possible to find out the answer on the same question due to financial ratios. There are the 
results of return on sales (ROS) for TOP5 travel agencies in Czech Republic in 2015 in 

Table 1. 

Table 1: Selected Financial Indicators for TOP5 Czech Travel Agencies 

 Sales [ths. CZK] Cost [ths. CZK] Profit BT* [ths. CZK] ROS** 

1. EXIM TOURS 3,674,152 3,250,656 423,496 11.53 

2. FISCHER 3,272,198 3,030,019 242,179 7.40 

3. ČEDOK 2,479,436 2,414,364 65,072 2.62 

4. BLUE STYLE 1,453,656 1,390,288 63,368 4.36 

5. FIRO-TOUR 1,400,000 1,283,230 116,770 8.34 
* BT – before tax 

** ROS – return on sales in % 

 

The best result 11.53 % is in the case of Exim Tours and this company is also the first 

according to absolute profit before tax. Minimum 2.62 % belongs to Čedok and it means quite 

big difference (almost 9 %) in comparison with maximum. But the worst organization 

according to absolute profit in CZK is Blue Style. However this firm has return on sales 

higher by more than 2 % in comparison with Čedok. 
In the frame of cross-sector analysis it is possible to assess the case where the ratio of two 

variables Y and X is compared to some characteristic value, b. If Y is proportional to X, then 

for the ith company the difference between YiXi
-1

 and b can be described as an effect 

impacting on the individual company, i.e. as an indication of individual firm’s unit from the 

standard. 

Let’s consider the most important tour-operators in Czech Republic with varying cost/sale 

combinations, marked as [X, Y]. For a certain level of sales Y, the observed costs X of each 

firm could be recognized as the costs of a company with average efficiency, plus an effective 

factor s representing the effectiveness difference between the individual travel agency and the 

travel agency with average efficiency, symbolized by the following equation: 

 

 X =
1

n
∑[X, Y] + s (1) 

Figure 1: Cost/sales regression line – all observing travel agencies 
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To determine relative effectiveness of an individual company, an assessment or benchmark of 

the inputs of the organization with average effectiveness with the same class of sales as the 
firm in question is needed. It could be gained with the support of regression analysis. Figure 1 

represents the observations and a regression through them. Inputs – costs X are showed on the 

horizontal axis and outputs – sales Y are showed on the vertical axis both in thousands of 

CZK. The points mean situation for subjects with given input–output combinations. The 

indicated regression line presents a benchmark X’ of the costs with an average efficiency for 
a certain level of sales Y. For example, in the case of travel agency Čedok (P) with detected 
costs XP (2,414,364) and sales YP (2,479,436) the benchmarked cost with average efficiency 

(estimate) is given by XP’ which corresponds to the point of intersection where the connect 

line between point [XP, YP]  and horizontal axis could intersect the estimated regression line. 

The difference between the determined and the forecast benchmark costs (XP – XP’) is the 

estimate sP’ of effectiveness sP. Similarly, for all other travel agencies, a benchmark s’ of its 

true effectiveness s is indicated by the difference between the observed and forecast costs 

with average efficiency s’ = X − X’. Subjects below the regression line are below average 

effectiveness and organizations above the regression line are above average effectiveness. 

A level of particular effectiveness for each firm may be determined by indicating the 

difference between real and estimated costs as a portion of the estimated costs, i.e. the 
effectiveness indicator is given by the following formula: 

 e =
X−X′

X′
 (2) 

 

The regression analysis presumes that the subject with an average effectiveness grows linearly 

with output Y: 

 Y = a ∗ X + b (3) 

 
According to this equation, a growth by one unit in sales increases costs by a, and for zero 

sales there are fixed costs b. In case of Czech travel agencies it is possible to form the 

following formula through calculation with using linear regression and sales and costs of 

these companies: 

  

                                                    Y = 1.0827 ∗ X − 135.87 (4) 

 

Due to regression statistic it can be observed evaluation of reliability (i.e. coefficient of 
determination) which could prove dependence of two given variables. In this case this 

indicator is 0.9968. It is very positive result indicating very high dependence. However, there 

are quite big differences between levels of sales of individual companies in Figure 1. It 

indicates significant concentration in this group of subjects. The large majority of firms 

gained sales less than 0.5 billion of CZK and only eight from 137 subjects have sales higher 

than this amount. That is why it is suitable to divide travel agencies according to their output. 

First observing group is TOP50 travel agencies. 
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Figure 2: Cost/sales regression line – TOP50 travel agencies 

 

Figure 2 illustrates regression line for TOP50 companies in given branch according to their 

sales. This situation is very similar like in previous situation with 137 the most important 

travel agencies. In this case it is possible to form the formula (5) through calculation with 

using linear regression and sales and costs of these companies. 

 𝑌 = 1.0833 ∗ 𝑋 − 1,015.1 (5) 

 

Figure 3: Cost/sales regression line – TOP10 travel agencies 
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Figure 4: Cost/sales regression line – TOP5 travel agencies 

 

Due to regression statistic it can be observed evaluation of reliability again. In this case this 

indicator is 0.9962 and it is almost the same number like in previous example. It is again very 

positive result indicating very high dependence. It confirms very strong relationship between 
variables. Figure 3 illustrates regression line for TOP10 companies in given branch according 

to their sales. This situation indicates that all 10 subjects are very close to given line and it is 

possible to form the following formula through calculation with using linear regression and 

sales and costs of these companies: 

 Y = 1.0766 ∗ X − 12,920 (6) 

 

Evaluation of reliability is 0.9926 which is slightly lower than in first and second situation but 

it is still very positive result indicating high dependence. Figure 4 confirms strong relationship 
between sales and costs. It also confirms the results from Table 1. There are two firms with 

the highest efficiency according to return on sales (Exim Tours and Firo-Tour) and they are 

above the regression line in Figure 4. Company with the lowest ratio (Čedok) is truly under 

the line. There is also information about equation of straight line and evaluation of reliability 

(0.9914). 
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Figure 5: Histogram for travel agencies (sales < 100 mil. CZK) 

 

Figure 6: Histogram for travel agencies (sales 100 mil.-1 bill. CZK) 

 
In the frame of observed information mentioned above it is quite necessary to pay attention on 

structure of travel agencies. There are big differences in sales between individual companies. 

That is why it could be useful to divide them onto three groups: firms gain sales less than 100 

million of CZK, subjects with sales between 100 million and 1 billion of CZK and travel 

agencies with sales more than 1 billion of CZK. There are only five companies in the last 
third group and these are the same like in Table 1. There is a histogram with distribution of 

travel agencies into given intervals from the first group in Figure 5. Figure 6 then illustrates 

number of companies with sales higher than 1 billion of CZK for given intervals. These 

situations indicate different results and most subjects are located in the lower intervals. 

In case of measurement of efficiency through financial indicator (ROS) the best result 11.53 

% belongs to Exim Tours and this company is also the first according to absolute profit before 

tax from TOP5 tour-operators according to sales. Čedok has reached minimum 2.62 % and it 

means quite big difference (almost 9 %) in comparison with maximum. But the worst 

organization according to absolute profit in CZK is Blue Style. However this firm has return 

on sales higher by more than 2 % in comparison with Čedok. The regression analysis is then 

offering more transparent procedure how to determine relative effectiveness of an individual 
company, an assessment or benchmark of the inputs of the organization with average 

effectiveness with the same category of sales as the firm in question. Due to regression 
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statistic was observed evaluation of reliability (i.e. coefficient of determination). In this case 

this indicator is 0.9968 for all 137 travel agencies. It is very positive result indicating very 

high dependence. It confirms very strong relationship between variables indeed, because this 
number is approaching to value 1. Simply we can say that the level of outputs/sales is heavily 

influenced by inputs/costs. 

 

Table 2: Concentration of travel agencies 

 Sales [ths. CZK] Share of number of all 
firms [%] 

Share of total sales[%] 

TOP5 12,279,442 3.65 52.07 

TOP10 15,359,918 7.30 65.13 

TOP50 21,427,103 36.50 90.85 

 

Next results confirms very high concentration in this branch. It can be proved by calculation 
of portion of sales reaching by given group companies (137 firms and total sales are 

23,585,144 thousand of CZK). These results are showing in Table 2. It indicates that probably 

one third of all observing travel agencies represents more than 90 % of their sales and only 

five subjects create more than 50 %. 

Conclusion 
According to achieved results there is conclusion the very high dependence of level of sales 

reaching in travel agencies on their costs was confirmed. The using of regression analysis to 

benchmark observing companies is possible and more suitable than financial indicators. 

Another conclusion is considering structure of subjects providing services in tourism industry 

– travel agencies (tour-operators). Only 3.65 % companies create more than half of total sales 

(137 observing subjects). 

Previously published papers do not contain such information from this branch. Considering 

industry structure it is possible to find similar situation in retail. This sector is similarly 

characterized by very high concentration due to very high market share of several big trade 
chains. Nevertheless, the same factor for both branches is many small and medium sized 

companies as well. Further observation could consider others factors influencing the outputs 

and performance efficiency of travel agencies (such as number of employees, type of tourism 

or target group of customers, etc.). 
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