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Úvod 

V letošním roce pořádá Vysoká škola obchodní a hotelová již devátý ročník mezinárodní 
vědecké konference na téma Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Cílem 
konference je realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, 
tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových 
organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy  
a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých 
tématech, problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference  
a studentského workshopu, který je součástí programu. 

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 vědecko-
výzkumných 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. Dokáže flexibilně reflektovat požadavky trhu 
práce i zavedených aktérů prohlubujících 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 

Za organizátory konference děkujeme všem účastníkům a doufám, že i v tomto  roce přinese 
konference spoustu zajímavých informací a obohatí tak nejenom výuku, ale i praxi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brno 21. dubna 2016                   prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 
                                                       prorektor pro výzkumnou činnost 
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ANALÝZA KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH 
GASTRONOMICKÝCH PROVOZOVNÁCH 

 
ANALYSIS OF SERVICE QUALITY IN SELECTED GASTRONOMIC 

FACILITIES  
 

PAVLA BUREŠOVÁ1, BOHDANA JANŠTOVÁ2 

 

Abstrakt 

Cílem šetření bylo zjistit, zda a do jaké míry splňují gastronomické provozovny standardy 
kvality dle legislativních předpisů zaměřených na bezpečnost poskytovaných služeb. 
V předložené studii bylo zkoumáno 20 gastronomických provozoven metodou mystery 
shopping, která je považována za jednu z nejefektivněších k určení kvality poskytovaných 
služeb v restauracích. Úkolem vyškoleného Mystery Shoppera - fiktivního zákazníka, který se 
chová jako běžný zákazník, je nakoupit výrobky nebo služby, podle přesně stanovených 
pravidel. 

Klíčová slova 

Informování o alergenech, mystery shopping, bezpečnost zákazníků. 

 

Abstract 

The aim of investigation was to determine whether and to what extent comply standards 
related to quality and safe gastronomy service under the current legislation. Investigation 
was carried out in gastronomy premises. In this study were investigated 20 gastronomy 
premises by Mystery shopping metod. Mystery shopping method is one of the most effective 
methods used to determine the quality of service in restaurants. It is fictitious purchases that 
provides trained mystery shopper - fictitious customer who behaves like a regular customer, 
his task is to buy a product or service, according to well defined rules.  

Key words 

Allergen information; mystery shopping; customer satisfaction. 

                                                 
1 Ing. Pavla Burešová, Ph.D., Ústav gastronomie, Vysoká škola obchodní a hotelová, Bosonožská 9, Brno, 

625 00, e-mail: buresova@hotskolabrno.cz 
2 Ing. Mgr. Bohdana Janštová, Ph.D. Ústav gastronomie, VFU v Brně, e-mail: janstova@vfu.cz 
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Úvod 

Definovat kvalitu služeb je obtížnější, než definovat kvalitu výrobků. S ohledem na současný 
trend orientace na zákazníka je pojem kvality vytvářen převážně požadavky hostů na dodržení 
všech daných standardů zaměřených na bezpečnou službu. Kvalitu ve stravovacích službách 
představuje úroveň uspokojení požadavků zákazníka v rámci akceptované ceny všech jeho 
očekávání. Zahrnuje základní faktory, kterými jsou zdravotní nezávadnost a nutriční hodnota 
pokrmů a nápojů, úroveň hygieny, dosažitelnost stravovacích služeb, harmonie s lidským a 
přírodním prostředím. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo zaměřeno šetření na vybrané 
aspekty kvality v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Především se jedná o zákon č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
(k 1. 7. 2015), dále pak nařízení EP a Rady (ES) č.  852/2004 Sb. ze dne 29. dubna 2004 o 
hygieně potravin, Vyhlášku č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Sb. ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. (Burešová a kol. 2014) 

Šetření se uskutečnilo v gastronomických provozovnách v  Praze, Brně a Olomouci. 
Předmětem zkoumání bylo zjistit, zda a do jaké míry jsou dodržovány standardy spojené 
s kvalitní a bezpečnou službou vyplývající z platné legislativy. Hodnoticích parametrů je 
rozsáhlé spektrum, pro účely této studie byly vybrány následující aspekty: označení 
provozovny (provozní doba, zodpovědná osoba), teplota pokrmů v době podávání (61 – 63 
°C), označení alergenů (uvedení informace v nabídkovém listu, na viditelném místě nebo 
verbálně). Dále byla zkoumána vhodná teplota nápojů a správné označení nápojů 
v nabídkovém listu (např. správný název, množství, kategorie, cena a senzorické vlastnosti 
pokrmů uplatňování standardů obsluhy, úroveň hygieny v odbytovém prostoru a na toaletách.  

1 Metoda a materiál  

Metoda nazývaná mystery shopping nebo někdy mystery guest je využívána v gastronomii, 
v hotelnictví, v obchodech, ve zdravotnictví a jiných odvětvích služeb. Mystery shopping lze 
volně přeložit jako fiktivní nákup, který realizuje vyškolený mystery shopper, (fiktivní 
zákazník, jenž se chová jako běžný zákazník). Úkolem mystery shoppera je nakoupit produkt 
(službu) podle přesně definovaných pravidel. Dalším krokem je zaznamenat a vyhodnotit 
sledovaný proces. Mystery shoppper může využívat mnoho metod a technik šetření jako jsou 
pozorování, osobní návštěva, návštěva webových stránek, telefonický rozhovor, e-mail aj. 
(Burda, Dluhošová a kol., 2011, s. 10 – 12). Mezi hlavní kritéria, která byla sledována 
metodou mystery shopping patřilo chování a vystupování pracovníků, upravenost 
a dodržování standardů (např. pracovního oděvu, ochranných pomůcek, sestavení nabídky), 
znalosti a dovednosti, způsob komunikace. Následně byly sledovány vybrané parametry 
kvality nabízených pokrmů a nápojů s využitím senzorické analýzy. Předem stanovené 
parametry jsou zpracovány do závěrečné zprávy s případnými návrhy na změny vedoucí ke 
zkvalitnění poskytovaných služeb. Protokol s deskripcí hodnotících kritérií se promítá do 
dotazníku (tabulky aj.), dle podkladů ze zápisu, fotografie, nebo audio či video záznamu. 
(Stucker, 2004, s. 38 – 40). Metoda mystery shopping je jednou z nejefektivnějších metod 
používaných pro zjištění kvality služeb v restauracích. (Stucker, 2004, s. 149-169). 
Realizovaný výzkum byl zaměřen na zjištění vybraných parametrů kvality ve dvaceti 
provozovnách gastronomických služeb, testování bylo prováděno v období sedmi měsíců. 
V rámci naplnění cílů bylo zkoumáno ve čtyřbodové škále 8 prvků, které jsou klíčovými pro 
zjištění kvalitní (bezpečné) služby viz obrázek 1. Pro účely zpracování byly označeny 
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zkoumané provozovny čísly od 1 do 20. Sledované údaje (označení provozovny, hygiena 
a parametry čistoty, poskytované informace a standardní údaje v nabídkových listech) byly 
ihned zaznamenány a poté uděleny body ve škále 1 (nevyhovující), 2 (s více připomínkami), 
3 (průměrné) 4 (výborné).  Teplota pokrmů a nápojů byla měřená vpichovým digitálním 
teploměrem TFA a podle deskriptorů ohodnocená. Také senzorika jídla byla sledována podle 
předem stanovených deskriptorů. Předmětem smyslového zkoumání bylo ohodnotit vzhled 
všech složek pokrmů, vůně po původních surovinách, chuť – čistota, jemnost, konzistence, 
kvalita (pozitivní/negativní), perzistence – dochuť (harmonická nebo disharmonická).  
Hodnoceno bylo také využití původních surovin, jejich sezónnost a čerstvost, vhodnost 
využití konveniencí a jejich označení, včetně zpracování pokrmů vhodnými metodami 
a technologiemi. 

 

Obrázek 1: Hodnocení provozoven – 1 bod znázorňuje nevyhovující výsledek a 4 body jsou maximem 
kladného hodnocení. 

2 Výsledky 

První hodnoticí kritérium znázorňuje úroveň povinných údajů. Jedná se o označení 
provozovny obchodním jménem, IČ, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 
a provozní dobu které ukládá živnostenský zákon. Správné označení splnilo v plném rozsahu 
(4 bodů) pouze 50 % zkoumaných restaurací, dalších 30 % restaurací je hodnoceno (3 body), 
u kterých chybělo označení provozovny jménem odpovědné osoby nebo označení IČ, (20 %) 
4 provozovny byly bez označení (neuvedeno IČ ani odpovědnou osobu). Standardy jídelního 
lístku (není znázorněno na obrázku) týkající se logického řazení pokrmů nesplňovala pouze 
jedna restaurace, 3 restaurace měly jídelní list v pořádku a v dalších deseti restauracích byly 
názvy pokrmů uvedeny nevhodně (nejasně), 6 provozoven navíc neuvádělo hmotnost porce 
pokrmů. Nejproblematičtější byl nápojový lístek, na kterém chybělo přesné označené nápoje, 
např. se vyskytovala nevhodná označení u kávy „presso“, „turek“ aj. slangové výrazy. U vín 
nebyly uvedeny ročníky a přesný původ, např. víno z Moravy nebo jen odrůda bez dalšího 
označení. Povinnou informaci o alergenech nerespektovalo 5 provozoven (25 %) a další dvě 
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uváděly, že o nich informuje obsluha. Zjištěné informace však neodpovídaly nabídce. 
(Burešová a kol., 2014, s. 72 – 80). 

Teplota u tepelně upravených pokrmů byla měřena vpichovým digitálním teploměrem TFA. 
 Doporučeným jednotkám (nad 60 ºC) odpovídala teplota pokrmů pouze u 7 provozoven. 
Další pokrmy byly podávány v teplotě pod šedesát stupňů a v pěti případech byla naměřena 
teplota dokonce v rizikovém  rozmezí 40 – 50 ºC (viz vyhláška 602/2006 Sb.), který uvádí, že 
teplé pokrmy se podávají při teplotě nejméně 60 °C. Podobný výsledek ukazovaly i teploty 
nápojů – bílá vína byla převážně podchlazená pod 8 ºC a jakostní červená vína byla podávána 
příliš teplá nad 20 ºC (Burešová, Pavloušek, 2014, s. 101 – 111). 

Nejvyššího ohodnocení dosáhla čistota provozu a inventáře. Pouze ve dvou případech nebyl 
dokonale uklizen stůl (dochucovací prostředky spolu s příbory uložené na stolech vykazovaly 
patrné stopy prachu a nádobky, ve kterých byly uloženy, obsahovaly zbytky stop po jídle).  

Dalším hodnoticím kritériem byla čistota toalet. Na jedné z toalet nesvítilo světlo a u další 
nedovíraly dveře. Na dalších třech toaletách byly plné koše použitých papírových ručníků 
a nečistá umyvadla. Na šesti provozovnách byl na toaletách např. prach, kousky papírků nebo 
rozšlapaná voda na podlaze. Pouze 45 % hodnocených provozoven vykazovalo vyžadovanou 
čistotu na toaletách.  

Posledním významným kritériem hodnocení byla senzorická kvalita pokrmů (Harrington, 
2007). Jak vyplývá z výsledků uvedených na obrázku 1 a v grafu 2, vyhovující hodnocení 
senzorické kvality pokrmů získalo pouze 5 provozoven (25 % z celkového počtu) 
a 6 provozoven (30 %) bylo naprosto nevyhovujících – ve třech případech šlo o podání 
zapáchajícího maso, jednou byl reklamován nepropečený, uvnitř syrový a studený „domácí“ 
hamburger, další dvě restaurace nabízely oschlou a povadlou zeleninu v podobě dekorace 
a dále pak nepropečená husí játra, která se více podobala kuřecím a neodpovídala deklarované 
úpravě konfitování, ale byla doplněná průmyslově vyrobenou omáčkou. Podobně využívá 
metodu mystery shoppingu Stucker (2004) a Mc Quarrie (2012). 

Závěr 

Předkládaná studie sledovala cíle informovat o vybraných faktorech kvality poskytovaných 
služeb v gastronomických provozovnách v České republice s důrazem hygienické standardy 
vedoucí k bezpečné službě. Průměrné výsledky celkového hodnocení kvality (viz grafické 
znázornění na obrázku 2) vykazují rozdílné bodové hodnocení lišící se v mnoha parametrech. 
Autoři podobných studií se shodují v názoru, že metoda mystery shopping je významným 
prostředkem managementu pro měření úrovně služeb a spokojenosti zákazníků vedoucí 
k trvalému rozvoji kvality pohostinství. (Hesselink, Wiele, Iwaarden, 2003).   

Osm zkoumaných faktorů všech dvaceti provozoven vypovídá o průměrnosti v kvalitě 
poskytovaných služeb. Splnění všech zkoumaných prvků s maximem 80 bodů nedosáhla ani 
jedna ze sledovaných provozoven (průměrným bodovým hodnocením je 60,5 bodů). 
Překvapivě nejvyššího průměru 66 bodů získaly zkoumané provozovny ve faktoru sledujícím 
čistotu provozních prostor. Nejnižšího výsledku 50ti bodů dosahuje faktor kvality pokrmů, 
který byl hodnocen metodou senzorické analýzy pokrmů. Rovněž relevantní informace 
o nápojích na nápojovém lístku byly neuspokojivé s průměrným hodnocením 53 bodů. 
Sledované faktory jsou významné pro celý segment HORECA a výsledky hodnocení jsou 
důležitým výstupem pro další výzkum zaměřený na bezpečnost zákazníků.  
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Obrázek 2: Přehled celkového hodnocení.  
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ADITIVA V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH A JEJICH VLIV 
NA ZDRAVÍ: MÝTY A FAKTA 

 
FOOD ADDITIVES IN NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND THEIR 

EFFECTS ON HUMAN HEALTH: MYTHS AND FACTS 
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Abstrakt 

Nealkoholické nápoje jsou nedílnou součástí nabídky gastronomických zařízení. Jejich 
spotřeba je ovlivněna nejen ročním obdobím, ale také chutí, reklamou a současnými trendy 
v oblasti výživy. Mnoho ochucených nealkoholických nápojů světových značek obsahuje 
aditivní látky, které dávají těmto nápojům charakteristickou chuť, barvu nebo prodlužují 
jejich trvanlivost. V této práci jsou hodnoceny vybrané zdravotní aspekty konzumace 
aditivních látek v ochucených nealkoholických nápojích zejména ze skupiny sladidel, 
senzoricky významných látek a konzervantů. Uvedené hodnocení je dáno do souvislosti 
s některými mýty a polopravdami, které se objevují na internetu. 

Klíčová slova 

Náhradní sladidla, konzeravanty, barviva, kyselina fosforečná, lidské zdraví  

 

Abstract 

Non-alcoholic beverages are widespread products offered in catering. Its consumption is not 
affected only by the divisions of the year but is also driven by the taste, advertisements, and 
the current nutrition trends. Majority of the non-alcoholic flavored beverages in the market 
contains food additives for improving their taste, colour, and the shelf-life. In this paper, 
health-related aspects resulted from consumption of food additives in flavored non-alcoholic 
beverages, such as preservatives and artificial sweeteners are evaluated in the context of the 
myths and half-truths occurring in the internet. 
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Úvod 

Ve veřejném prostoru se šíří spousta mýtů a polopravd o potravinách, zejména o přítomných 
aditivních látkách. V nejlepším případě jsou to jen neodborně interpretované výsledky studií, 
ale většina zpráv je jen kopírovaná z dalších internetových zdrojů a dopátrat se původního 
sdělení je téměř nadlidský úkon. Všichni to známe. Do světa se vypustí „chytlavá“ informace 
a ta si žije v internetovém prostoru vlastním životem. V tomto příspěvku jsme se věnovali 
aditivním látkám, které používají výrobci ochucených nealkoholických nápojů. Ty jsou 
dostupné doslova na každém rohu, najdeme je nejen v hotelech, obchodech a restauracích, ale 
také v jídelnách, na nádražích nebo jen tak na ulicích v automatech. Podle evropské asociace 
výrobců soft drinků UNESDA byla v České republice pro rok 2014 zjištěna spotřeba 
sycených, ochucených nealkoholických nápojů v množství 1215,4 mil. litrů (114,2 litrů na 
osobu) [1]. Pití těchto nápojů nepřináší lidskému organismu mnoho prospěšných látek 
a nepředstavuje ani zdroj živin. Proč je tedy pijeme? Podle poslední přehledové studie [2] 
dominují v rozhodování, jaký druh nealkoholického nápoje vypijeme, pouze jeho senzorické 
vlastnosti. Většina ochucených nealkoholických nápojů obsahuje následující aditivní látky: 
barviva, kyselinu benzoovou a sorbovou (konzervační látky), cyklamáty, acesulfam K, 
aspartam, sacharin (náhradní sladidla), kyselinu fosforečnou a citronovou (chuťové látky).   

3 Náhradní sladidla v nealkoholických nápojích 

Náhradní sladidla mohou být do potravin přidávána pouze s cílem udělit potravině sladkou 
chuť. V kategorii ochucených nealkoholických nápojů je v současné době povoleno přidávat 
celkem 10 látek se sladivým účinkem. V tomto článku jsou uvedena sladidla, která patří mezi 
ty nejvíce diskutovaná na internetu.  

3.1. Cyklamáty (E952) 

Cyklamáty byly poprvé syntetizovány v roce 1937 a jsou povoleny k používání ve více než 50 
zemích světa. Evropská legislativa povoluje přídavky dvou solí, a to cyklamátu sodného a 
vápenatého. V USA se používaly cyklamáty jako náhradní sladidlo zejména v 50. a 60. letech. 
Poté bylo jejich používání zakázáno, protože pokusy na krysách prokázaly možný vznik 
rakoviny močového měchýře [3, 4]. Další podobné pokusy na jiných organismech tyto účinky 
nepotvrdily. Punc „jedovatosti“ už cyklamátům ale nikdo nesebere [5]. Samotná látka 
nepředstavuje pro lidské zdraví riziko, bohužel některé bakterie přirozeně se vyskytující ve 
střevním traktu jsou schopny metabolizovat cyklamáty za vzniku látky cylkohexylaminu. 
Tento metabolit způsobil opakovaně u různých druhů pokusných organismů atrofii varlat. 
Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o přechodné hodnotě adekvátního denního příjmu 
(ADI) 0-11 mg/kg tělesné hmotnosti (t. hm.) za den. Vznik cyklohexylaminu je však vysoce 
individuální záležitostí. V rámci kalkulací rizik se tedy počítá s obecnou přeměnou z 18,9 %. 
Poslední revize vědeckých poznatků o bezpečnosti cyklamátů byla publikována Evropskou 
komisí v roce 2000, kdy byla opět potvrzena vysoká individuální variabilita (0-85%) [6]. 
Nepodařil se ověřit negativní efekt cyklohexylaminu na buňky varlat in vitro tak, jak byl 
zaznamenán u živých organismů. Na základě těchto poznatků byla stanovena hodnota ADI 0-
7 mg/kg t. hm./den (a to zejména kvůli jedincům schopným konvertovat až z 85%). Poslední 
hodnocení rizika expozice v souvislosti s cyklamáty bylo uveřejněno v roce 2010 Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) [7]. Toto hodnocení vycházelo z limitu ADI 0-11 mg/kg t. 
hm./den a bylo zjištěno, že při konzumaci nápoje s obsahem do 350 mg/kg sacharinu 
nedochází k překročení hodnoty ADI. Na aktuální revizi cyklamátů v rámci bezpečnosti 
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potravin EU se stále ještě čeká. Pro překročení denní bezpečné dávky cyklamátů by musel 
dospělý muž denně vypít skoro 2 litry nápoje. 

3.2. Acesulfam-K (E 950) 

Acesuflam-K je povoleno přidávat v maximálním množství 350 mg/l. Bezpečnostní limit 
expozice byl v roce 1986 stanoven na 9,0 mg/kg t. hm/den. Vzhledem k tomu, že u žádných 
z pokusných organismů nebyl zjištěn metabolizmus sladidla, byl v roce 1991 bezpečnostní 
limit změněn na 15,0 mg/kg t. hm./den K další a poslední revizi bezpečnosti acesulfamu-K 
došlo v roce 2000 a byly učiněny dva zásadní závěry [8]. Na základě dostupných 
toxikologicko-kinetických dat a jejich vzájemného porovnání ve vztahu ke kinetice toxických 
látek u lidí, byla hodnota ADI změněna na původních 9,0 mg/kg t. hm/den. K dosažení denní 
bezpečné dávky by dospělý muž musel vypít skoro 2 litry nápoje. 

Studie zabývající se účinky sladidla na organismy jsou relativně staré, ale i tak je potřeba 
s nimi stále počítat. Zatímco celkem 7 citovaných studií ve zprávě EU komise neprokázalo 
souvislost mezi konzumací acesuflamu-K a mutagenními účinky [8], v jiné studii [9] bylo 
prokázáno zvýšení aberací chromozómů v buňkách kostní dřeně u myší. Členům hodnotícího 
panelu Evropské komise se však nelíbila metodika předchozího pokusu, navíc se tento 
experiment jiné laboratoři nepodařilo zopakovat. Zajímavý je dopad další studie [10] o vlivu 
směsi aspartamu a acesuflamu-K na chromozomální změny a to stejnou metodikou a na 
stejném pracovišti jako v 1997. Zde žádný efekt nezaznamenali, což samotnému pracovišti 
ubralo na věrohodnosti. Při studiích chronické toxicity a karcinogenity nebyly zjištěny žádné 
souvislosti s podáváním acesuflamu-K.  

V roce 1996 a 2006 byl acesuflam-K opakovaně navržen pro velké a dlouhodobé (2leté) 
testování na živých organismech v rámci National Toxicology Program (NTP, U.S. 
Department of Health and Human Services). Žádost byla vždy zamítnuta a místo toho byl 
acesuflam-K podroben zkrácené studii (9 měsíční) s využitím geneticky modifikovaných 
organismů (myší). Výsledky této studie byly kritizovány z důvodů použití nestandardní 
metodiky, a proto z výsledků nelze jednoznačně určit, zda má či nemá acesulfam-K 
karcinogenní účinky [11].  

3.3. Aspartam (E 951) 

K této látce existuje nejvíce výsledku studií a nutno přiznat, že budí veliké vášně jak mezi 
běžnými konzumenty, tak u odborné veřejnosti. Z chemického hlediska se jedná 
o jednoduchou molekulu složenou z fenylalaninu, kyseliny asparágové a metanolu, tj. látky, 
které se do těla dostávají i s běžnou stravou. Ve veřejném prostoru je o aspartamu spousta 
zveličených nesmyslů a špatně interpretovaných závěrů, např. …chemikálii aspartam, která je 
pro tělo smrtelně jedovatá a může způsobovat i rakovinu [12].  

Hodnota ADI byla stanovena na 40 mg/kg t. hm./den a dosud nebyl důvod tuto hodnotu 
měnit. Odborníci se shodli na tom, že aspartam je vždy v organismu enzymaticky rozložen na 
dvě aminokyseliny (fenylalanin, asparágová kyselina) a metanol a sladidlo jako takové se 
nikde neukládá. Rozkladem aspartamu se uvolní asi 10% metanolu. Metanol uvolněný 
z aspartamu tvoří minimální příspěvek (<10 %) ve srovnání s metanolem, který si náš 
organismus vytvoří z dalších látek (zejména pektin obsažený v ovoci a zelenině, zde až 80 %). 
Zbylých 10% tvoří příjem metanolu z přírodních zdrojů, jako jsou ovocné a zeleninové šťávy 
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a alkoholické nápoje [13, 14]. Metanol uvolněný z aspartamu nepředstavuje žádné zdravotní 
riziko. 

Akutní toxicita je u sladidla velice nízká, genotoxický efekt nebyl dosud prokázán. Laboratoře 
European Ramazzini Foundation (ERF) publikovaly studie, ve kterých autoři tvrdí, že 
aspartam má karcinogenní účinky na myši a krysy. Tyto práce byly podrobeny důkladnému 
zkoumání a v současné době stále nejsou uznány žádnými autoritami, ani většinovou 
odbornou veřejností. ERF je vytýkána nestandardní a příliš citlivá metoda a příliš velký 
vzorek testovaných organismů. Autoři práce se samozřejmě bránili a trvají na svých 
výsledcích a volají po přehodnocení bezpečnostního limitu pro aspartam [15]. 

Vzhledem k uvolňování fenylalaninu z aspartamu a jeho známým účinkům na vývoj plodů 
u pokusných zvířat, bylo testováno, jak se projeví konzumace aspartamu na obsahu 
fenylalaninu v krvi lidí. Bylo zjištěno, že při modelování nejhorší situace (konzumace 
aspartamu v jeho nejvyšší povolené dávce) není překročen bezpečnostní limit obsahu 
fenylalaninu v krvi (360 μM). Nicméně hodnota ADI 40 mg/kg t. hm./den nesmí být 
aplikována na lidi trpící fenylketonurií, protože fenylalanin samozřejmě mohou přijímat také 
z jiných zdrojů a mohlo by dojít ke zvýšení jeho koncentrace v krvi nad zmíněný 
bezpečnostní limit [13].  

Z dalších účinků aspartamu, které se často ve veřejném prostoru diskutují, jsou vliv na 
chování, bolesti hlavy a vznik alergie. Vliv na chování a rozpoznávací schopnosti u dětí 
(5 studií) i dospělých (7 studií) nebyl potvrzen. U dětí byla neprůkaznost jednoznačná, 
u dospělých byl zjištěn jak negativní, tak pozitivní vliv. Odborníci se shodli, že nelze učinit 
jednoznačný závěr o aspartamu jako spouštěči bolestí hlavy a dostupné studie nepotvrdily 
aspartam jako spouštěč reakcí alergického typu u lidí, i když nemůže vyloučit, že někteří 
jednotlivci mohou být náchylní k alergickým reakcím po konzumaci tohoto sladidla. Pro 
dosažení bezpečného denního limitu by dospělý muž musel vypít více 4,5 l nápoje. 

3.4. Sacharin (E 954) 

V souvislosti se sacharinem se také velice často skloňuje slovo rakovina. Sacharin byl 
objeven v roce 1879, při prvních klinických studiích v roce 1886 bylo podáváno pacientům 
s diabetem 5 g/den (!) sacharinu po dobu 5 měsíců. Podobné studie následovaly a sacharin se 
ocitl na „černé listině“, protože způsoboval zažívací potíže (při tak vysoké dávce se není čemu 
divit). V roce 2011 byl publikován přehledný popis a komentáře k stěžejním experimentům 
v souvislosti se sacharinem [16]. V nedávné době byl publikován na portálu www.novinky.cz 
článek o „malinovkách“, kde byl sacharin označený za podezřelý z rakovinotvorných účinků 
[17]. Sacharin opravdu způsobil rakovinu močového měchýře u krys. V těchto experimentech 
byli použiti výhradně samečci, kteří dostávali velmi vysoké dávky už od narození (5% krmné 
dávky). Pro lepší orientaci to představuje 50g ekvivalent pro člověka. Mechanismus vzniku 
tohoto typu rakoviny je specifický jen pro krysy (jiné složení moči, jiná tvorba atd.) a platí 
pouze pro sodnou sůl sacharinu. Z mnoha epidemiologických studií (vztah mezi pacienty 
s rakovinou močového měchýře a konzumací sacharinu) nevyplývá, že by sacharin byl 
příčinou tohoto typu rakoviny u lidí [18]. Pro doplnění uvádím, že hodnota ADI je 5 mg/kg t. 
hm. Tento limit platí od roku 1995 a dosud nebyl důvod k jeho změně. V poslední době je 
používání sacharinu na ústupu, pravděpodobně je to důsledkem poslední studie [19], ve které 
autoři prokázali negativní vliv na střevní mikroflóru myší a zvyšování hladiny glukózy v krvi 
u lidí (dotazníkové šetření!). Dosud nebylo rozhodnuto, zda budou mít výsledky této studie 
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dopad na bezpečnostní limit. Přehodnocení bezpečnosti umělých sladidel má být ukončeno do 
roku 2020. 

V roce 2013 byl publikován v odborném tisku přehledový článek [20], kde autorka 
diskutovala možnou souvislost časté konzumace náhradních nekalorických a nízko-
kalorických sladidel (obecně) na vnik metabolicky poruch, zejména obezity, cukrovky II. typu 
a kardiovaskulárních nemocí. Informace z výše uvedeného článku nebyly dosud detailně 
přezkoumány. 

4 Konzervační látky v nealkoholických nápojích 

Vzhledem k relativně vysokému obsahu jednoduchých cukrů jsou nealkoholické nápoje 
náchylné ke kažení zejména kvasinkami, pro které je toto prostředí velice výhodné. Pro 
kategorii ochucených nápojů je povolen přídavek slabých organických kyselin sorbové 
a benzoové včetně některých jejich solí. Antimikrobiální účinky vykazují pouze 
nedisociované molekuly, tj. pouze v kyselém prostředí.  

4.1. Kyselina sorbová (E 200) a sorban draselný (E 202) 

Kyselina sorbová patří mezi nenasycené karboxylové kyseliny velice dobře rozpustné ve 
vodě. Do potravin se smí přidávat pouze kyselina sorbová (E 200) nebo její draselná (E 202) 
a vápenatá (E 203) sůl. Do nealkoholických nápojů se přidává výhradně její draselná sůl, i 
když výsledky chemické analýzy se vyjadřují jako obsah kyseliny sorbové, nikoliv soli. 
Bezpečnostní limit ADI byl v 80. letech minulého století stanoven na 25 mg/kg t. hm./den 
podle výsledků dlouhodobých studií na krysách. Kyselina sorbová je zcela absorbována 
v trávicím traktu a vylučována převážně jako CO2. Vzhledem k acidobazickým vlastnostem se 
předpokládá, že draselná sůl se absorbuje již v žaludku. Vědecké přehodnocení jednotlivých 
studií zabývajících se aditivy E 200 – E 203 bylo publikováno v roce 2015 [21]. Studií 
zabývajících se toxikologií a genotoxickými účinky je dostatek a na jejich základě bylo 
konstatováno, že kyselina sorbová a sorbany nevykazují toxické a genotoxické účinky. 
Příslušná hodnotící komise varovala před používáním kyseliny sorbové ve směsi s kyselinou 
askorbovou, dusitany a ionty železa. Za specifických a přesně definovaných podmínek (40 a 
50°C, 30 dní) mohou vznikat produkty s mutagenními účinky. Podle posledního přehodnocení 
byl podán návrh na změnu hodnoty ADI na 3 mg/kg t. hm./den pro E 200 a E 202 z důvodů 
prokázané vývojové a reprodukční toxicity u krys a králíků. V modelovém případě 
dlouhodobé expozice s průměrným obsahem sorbanů byl navrhovaný limit ADI překročen 
pouze u batolat a dětí pouze v jedné zemi (Bulharsko). Konzumace zdraví nebezpečné dávky 
pro dospělého muže hrozí v případě vypití jednoho litru nápoje denně. 

4.2. Kyselina benzoová (E 210) a její soli (E 211-E 213) 

Jedná se o jednoduchou aromatickou karboxylovou kyselinu a její sodnou, draselnou 
a vápenatou sůl. Maximálním povolené množství v hotovém nealkoholickém ochuceném 
nápoji je 150 mg/l. Kyselina benzoová a její sodná sůl jsou považovány za látky všeobecně 
bezpečné (tzv. GRAS), tudíž nepředstavují pro zdraví člověka žádné nebezpečí. Kyselina 
benzoová (i benzoát sodný) jsou poměrně rychle vstřebány a dochází ke konjugaci s glycinem 
za vzniku kyseliny hippurové, která je odváděna močí. I přes relativní bezpečnost látky je 
stanovena hodnota ADI v rozmezí 0-5 mg/kg t. hm./den a to z důvodu vývojové toxicity 
(ovlivnění hmotnosti plodu) u pokusných zvířat. Kyselina benzoová (nikoliv benzoan sodný) 
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je považována za dráždivou látku způsobující kontaktní dermatitidy, ale ne u zdravých 
jedinců, pouze u citlivých nebo astmatických pacientů. Nejčastějšími mýty je uvádění 
karcinogenity a vznik astmatů. Nic takového nebylo pro benzoany prokázáno. Poslední známá 
revize poznatků o kyselině benzoové a benzoanu sodného byla publikována v roce 2005 [22].  

5  Další látky ovlivňující vlastnosti ochucených nealkoholických nápojů 

Mezi látky upravující organoleptické vlastnosti nealkoholických ochocených nápojů patří 
zejména látky chuťové a barviva. Syntetická barviva již většina velkých výrobců nepoužívá, 
protože jejich přítomnost je konzumenty vnímána negativně. Dnes se jedná převážně 
o barviva přírodní (lykopen, ribloflavin, karoteny, chlorofyly aj.) nebo přímo extrakty 
z různých rostlin.  

5.1. Kyselina fosforečná (E 381) 

Kyselinu fosforečnou je povoleno přidávat do nealkoholických ochucených nápojů 
v koncentraci nepřesahující 500 – 700 mg/l. Její přítomnost je známá v kolových nápojích 
firmy Coca-Cola. Dává nápojům typickou a nezaměnitelnou chuť a brání dalším změnám 
barvy během skladování. Doporučený příjem fosforu na den se pohybuje od 120 do 1250 mg 
podle věkové skupiny [23]. Vzhledem k tomu, že se jedná o nutriční látku, nelze stanovit 
bezpečnostní limit ADI, ale pouze tzv. maximální tolerovaný denní příjem, který je 70 mg/kg 
t. hm./den. Z různých studií vyplývá, že příjem fosforu byl tolerován i při konzumaci 3000 
mg/den bez vedlejších fyziologických účinků, u jedinců byly zdokumentovány 
gastrointestinální potíže po konzumaci > 750 mg fosforu za den. To jsou poslední oficiální 
informace o aditivních látkách ze skupiny fosfátů publikované ve stanovisku European Food 
Safety Authority [24] z roku 2013. Zde byl také připomínkován přehledový článek [25], ve 
kterém dávali autoři do vztahu příjem fosforu a zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí 
(KVN) a mortalitu. Je známá souvislost mezi zvýšenou hladinou fosforu v séru a vyšším 
rizikem vzniku KVN, ale nebyl dosud prokázán vztah mezi příjmem fosfátů a hladinou 
fosforu v séru. Navíc, epidemiologické studie na toto téma byly prováděny jen na populaci 
v USA, takže její výsledky nelze zobecňovat. Vzhledem k nejednoznačným a kolikrát i 
protichůdným výsledkům jednotlivých studií o vlivu fosfátů na zdraví člověka, se na rok 2018 
připravuje velká revize poznatků o bezpečnosti celé skupiny fosfátů včetně kyseliny 
fosforečné. 

Závěr 

Konzumenti vědí, co některé ochucené nealkoholické nápoje obsahují, informovanost v této 
oblasti je na dobré úrovni. Je jen na nich, co si koupí a konzumují. Je nešťastné obviňovat 
výrobce z toho, co produkují, neboť se řídí pouze poptávkou a samozřejmě příslušnou 
legislativou v oblasti bezpečnosti potravin. Zdravotní nezávadnost přídavků aditivních látek je 
pod neustálým dohledem, pravidelně dochází k revizím výsledků experimentálních studií 
v této oblasti.  Ve světle současných vědeckých poznatků bychom měli ochucené 
nealkoholické nápoje konzumovat jen občasně, pro osvěžení a rozhodně ne jako zdroj tekutin. 
Mnohé mýty o aditivech vychází v nejlepším případě ze závěrů jednotlivých studií bez hlubší 
znalosti metodiky experimentů a analýzy dat. To zaručuje pouze nezávislý a odborný dohled 
jiných vědců (viz hodnocení jednotlivých skupin EFSA). V tom nejhorším případě se jedná 
o snůšku nevědeckých tvrzení odkudsi z hlubin internetu. Musíme podotknout, že existuje 
i řada seriózních internetových zdrojů o informacích o aditivech v potravinách. Mýty uváděné 
v této práci můžeme na základě dostupných vědeckých poznatků pokládat za vyvrácené.  
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SÚČASNÉ TRENDY CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU 
 

CURRENT TRENDS IN TOURISM  IN SLOVAK REPUBLIC 
 

PETER ČUKA1 

Abstrakt 

Článok analyzuje hlavné trendy v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Slovensko má veľký 
turistický potenciál. Otázkou je či Slovensko využíva tento potenciál  Článok analyzuje hlavné 
trendy v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Cestovný ruch na Slovensku je dôležitým 
odvetvím ekonomiky. Hoci to nepatrí ku kľúčovému sektoru príjmy z medzinárodného 
cestovného ruchu tvoria značnú časť štátneho rozpočtu. V tejto časti by sme predstavili 
slovenský cestovného ruchu z hľadiska makroekonomických štatistík. Analýzou štatistického 
vývoja a delftkou metódou sme určili hlavné trendy cestovného ruchu Slovenska. 

Kľúčové slová 

Cestovný ruch na Slovensku, rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, trendy slovenského 
tourismu 

 

Abstract 

The article analyzes the main trends of tourism industry in Slovak republic. Slovakia holds a 
large potential for tourism industry. The question is unaware of this potential benefit 
Slovakia? The article analyzes the main trends of tourism industry in Slovak republic. 
Slovakia holds a large potential for tourism industry. Tourism in Slovakia is an important 
sector of economy. Although it does not belong to the key industry the revenues from 
international tourism form a considerable part of a state budget. In this section we would like 
to present Slovak tourism in terms of macroeconomic statistics. With Statistical analysis of the 
development and with Delphi method we identify the main trends of tourism in Slovakia. 
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Slovak tourism, development of Slovak tourism, trends of Slovak tourism 
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Úvod 

Hypotézy výskumu boli: tourismus na Slovensku rastie, stabilnú klientelu zahraničného 
tourismu predstavujú susedné štáty, turistická  infraštruktúra je predimenzovaná, image 
Slovenska je stále slabou stránkou pre zahraničný tourismus, domáci tourismus je 
významnejší ako domáci. 

Východiskom výskumu boli výskumné metódy. Súčasné trendy cestovného ruchu sme 
hodnotili troma spôsobmi.  

 Prvý je dlhodobé pozorovanie a empíria (autor sa venuje téme vyše 25 rokov).  
 Druhý je kvantitatívne sledovanie. Štatistické dáta sme preberali hlavne s eurostatu 

a statistics.sk.  
 Tretí je delfská metóda. Požiadali sme sedem popredných slovenských  odborníkov 

v tourisme, aby valorizovali vybrané elementy určujúce trendy tourismu. Použili sme 
bodovaciu škálu 1 – 10 bodov a odborníci pridelili body. Mali určiť dôležitosť týchto 
elementov pre pozitívny rozvoj (trendy) tourismu na Slovensku. Hodnotili sedem 
faktorov: Domestics tourism, foreign tourism, regional development for tourism, 
tourism infrastructure, marketing position Slovak republic in European (and Word 
tourism market), transit development and tourism services.  

 V druhej časti otázky na odborníkov sme ich požiadali, aby zostupne napísali sedem 
najvýznamnejších znakov, ktoré charakterizujú trendy tourismu na Slovensku.  

1 Hlavná časť a výzkum 

 Naša empíria (a) metóda) nám ukázala, že tourismus na Slovensku prešiel niekoľkými 
vývojovými etapami. Etapizácia tourismu na Slovensku: 

 Etapa v r. 1993 – 1998 bolo obdobím transformácii. Obdobie je charakterizované 
prechodom z riadenej štátnej ekonomiky na súkromné podnikanie (vrátane tourism 
industry).  Počas transformácie ale prišlo k mnohým disfunkčným riešeniam, kedy 
napríklad privatizácia hotelov, stravovacích zariadení a zariadení turistických služieb 
sa dostali do rúk nekvalifikovaných privatizérov so zlým podnikateľským zámerom. 
Toto obdobie je aj obdobím vzniku Slovenskej republiky. Zahraniční turisti skôr 
poznali bývalé Československo a tak samostatné Slovensko si muselo tvoriť image 
nanovo.  

 Etapa 1999 – 2007 bolo obdobím rastu konsolidácie.  Kým v rokoch 1993 – 1999 sa 
počet hotelov pohyboval od 220 po 400, v období 1999 – 2000 to bolo už od 400 do 
600 v jednotlivých rokoch (statistics.sk). Významný bol aj prírastok počtu 
vycestovaní Slovákov do zahraničia. V rokoch 1993 – 1999 to bolo od 11,2 mil. 
turistov do 22,9 mil turistov, v období 199 – 2007 sa tento ukazovateľ stabilizoval 
nad 20 mil ročne (v r. 2007 – 23,8 mil – statistics.sk). Rastu a konsolidácii 
Slovesnkého tourismu prospelo aj vtup Slovenska do EÚ v r 2002 . Tým sa otvorili 
možnosti čerpania štrukturálnych fondov EÚ aj v rámci turistického priemyslu.  

 Etapa 2007 – súčasnosť bolo obdobím vstupu nadnárodného kapitálu na turistické 
trhy na Slovensku. Finančné skupiny, ako napríklad J&T alebo PENTA vyčerpali 
svoje finančnú expanziu v 90 tych rokoch v iných odvetviach a začali investovať do 
tourismu. Príkladom je projekt Hotela Kempinski Hight Tatras *****, Doubletree by 
Hilton Košice****, Grand Hotel River Park a Luxury Collection Bratislava, Crowne 
Plaza**** ale aj ďalšie investície do kúpeľníctva a infraštruktúry tourismu na 
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Slovensku (vrátane investícií do vlekov a lanoviek v horských strediskách). V r. 2009 
Slovensko vstúpilo do eurozóny. To malo dvojaký účinok. 1) Po devalvácii lokálnych 
mien v Poľsku, Česku a v Maďarsku sme sa stali pre väčšinu susedných štátov 
drahšími. 2) Účasť v eurozóne podporila udržanie domáceho pasívneho tourismu. 
Tradičné destinácie slovenských turistov  

2 Analýzy a výsledky výskumov. 

Analýzy pricestovania zahraničných turistov ukazujú dominanciu tradičných turistických 
príjazdových destinácii – Česka, Rakúska a Nemecka. K dôležitým destináciam patria aj 1) 
podľa počtu turistov Nemecko, Austrália, USA a Francúzsko, 2) podľa dĺžky prenocovaní aj 
Rusko, Kanada a Belgicko. 

Tab.1  Aktívny tourismus Slovenska 2013 

Country Innbound arrivals foreign tourist Stay days Average days of stay days 
Australia 27076 27161 1 
Austria 46361 59535 1,3 
Belarus 489 1590 3,3 
Belgium 103 423 4,1 
Canada 168 916 5,5 
Czech rep. 4974 16796 3,4 
Danemark 76 196 2,6 
Espania 1120 1236 1,1 
Finland 200 1183 5,9 
France 14171 17396 1,2 
Germany 14636 38746 2,7 
Greece 6825 26454 3,9 
Hungary 1334 3122 2,3 
Israel 112 798 7,1 
Italy 2046 2951 1,4 
Latvia 985 3331 3,4 
Lithuania 1439 1829 1,3 
Nederland 291 536 1,8 
Norway 778 3429 4,4 
Poland 2005 7274 3,5 
Romania 886 3506 4 
Russia 3605 14522 4 
Slovenia 202 406 2 
Sweden 1450 3241 2,2 
Swiss 6360 6876 1,1 
Ukraine 14873 68816 4,6 
United 
Kongdom 581 4373 7,5 

USA 14736 17612 1,2 
Zdroj: Slovenský štatistický úrad 2015 
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Analýzy vycestovania domácich turistov hovoria o dominancii tradičných výjazdov do Česka, 
ale dôležitými destináciami ostáva Rakúsko, Chorvátsko,Turecko, Španielsko a Taliansko. 
K novším destináciám možno zaradiť Bulharsko, Čiernu Horu, Dominikánsku republiku. 

Tab. 2. Pasívny cestovný ruch na Slovensku 2013. 
Country Innbound arrivals foreign tourist Stay days Average days of stay days 

Austria 19395 61509 3,2 
Belgium 514 1823 3,5 
China 481 5581 11,6 
Czech rep. 6206 20177 3,3 
China 481 5581 11,6 
Danemark 296 776 2,6 
Espania 21935 186 344 8,5 
Finland 336 1396 4,2 
France 11322 63365 5,6 
Germany 2616 10672 4,1 
Greece 53898 525978 9,8 
Hungary 6664 15331 2,3 
Italy 53380 424106 7,9 
Nederland 718 3155 4,4 
Norway 500 2812 5,6 
Poland 4686 8822 1,9 
Romania 87 477 5,5 
Russia 909 4659 5,1 
Slovenia 430 2316 5,4 
Sweden 390 1906 4,9 
Swiss 845 4951 5,9 
Ukraine 48 197 4,1 
United Kongdom 1015 41810 4,2 
USA 1829 16809 9,2 
Bulgaria  60086 572843 9,5 
Montenegro 2640 21711 8,2 
Bosnia  Herceg. 2252 21711 8,2 
Croatia 114 748 893178 7,8 
Island 494 3255 6,6 
Malta 1583 16827 10,6 
Portugal  1283 5981 4,7 
Brasil 124 495 3,7 
Dominican Rep. 1259 11018 8,8 
Mexico 993 12039 12,1 
Cuba 1790 24032 13,4 
Egypt 27462 297823 10,8 
South Africa 173 1553 9 
Tunisia 23327 241170 10,3 
Turkey 84375 791652 9,4 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 2015 
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V etape po roku 2007 po vstupe nadnárodného kapitálu do slovenského tourismu je 
kvantitatívny vývoj tourismu pomerne stabilný. Saldo obratu z tourismu bolo v danom období 
vždy pozitívne. 

 
Graf 1 Finančná výkonnosť Slovenska v cestovnom ruchu 

Zdroj: eurostat.eu 

Podiel domácich turistov dosahoval stabilne okolo 60%. 

 
Graf 2 Podiel domácich a zahraničných turistov na Slovensku 2007  - 2012 (v %) 

Zdroj : eurostat.eu 

Najvýznamnejšie krajiny, ktoré dominujú v návštevnosti Slovenska sa dlhodobo nemenia 
a najvyšší počet turistov je z Česka. 
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Graf 3. Top 5 krajín návštevnosti Slovenska 

Zdroj: eurostat.eu 

Aplikáciou delfskej metódy sme si potvrdili dôležitosť marketingovej pozície na 
medzinárodnom trhu. Meranie medzinárodného brandu krajín umiestnilo Slovensko len na 
pozícii 59. 

Tab 3. Národný Brand Index 2014-2015 

Positioning in brand Country 
1 Japan 
2 Swiss 
3 Germany 
4 Sweden 
5 Canada 
6 Norway 
7 USA 
8 Australia 
9 Danmark 
10 Austria 
45 Poland 
59 Slovak Republic 

Zdroj: www.futurebrand.com/cbi/2014, 5. 9. 2015 

Zlepšenie brandovej pozície pociťujú oslovení odborníci najviac. Z ôsmich odborníkov 
priradilo marketingovej pozícii Slovensku päť najvyšší počet bodov (10), ostatní dvaja 9 
bodov. Ako druhý najviac bodovaný faktor rozvoja sa ukázal regionálny rozvoj tourismu 
a napokon rozvoj dopravnej infraštruktúry pre tourismus. 
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Graf 4. Delfské hodnotenie signifikantných elementov rozvoja cestovného ruchu Slovenska   

Zdroj : vlastný výzkum 

Uvedené hodnotenie delfskou metódou ukázalo, že najvyšší počet bodov (10) dostali 
v prípade faktoru „zahraniční tourismus“ dva krát, marketingovej pozície tri krát a kvality 
turistických služieb dva krát. Najmenšie počty bodov, konkrétne (4) sa objavili v prípade 
rozvoja domáceho tourismu – jeden raz, zahraničného tourismu tiež raz a raz aj v prípade 
rozvoja turistickej infraštruktúry. Toto síce subjektívne hodnotenie, nám poukazuje na 
negatívny trend – teda koncentrovanie sa na marketingový pozicioning Slovenska na trhu, 
formovanie jeho brandu.   

 

Graf 5 Zahraničný tourismus v krajinách V4 a v Rakúsku  v období 2002 – 2013 

Zdroj: eurostat.eu 
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Odborníci sa v svojom poradí odlišovali, prekvapivo vysoko však hodnotia kvalitu 
vzdelávania v tourisme a kvalitu služieb, naopak prekvapivo nízke sú hodnotenia ďalších 
investícii do tourismu. Na druhej strane to však potvrdilo správnosť našej etapizácie tourismu 
a vstup nadnárodného kapitálu. V súhrne – empírie, kvantitatívnej analyze aj v delfskom 
prieskume sa ukázali tieto súčasné trendy tourismu na Slovensku: 

 Cestovný ruch je konsolidovaný a (oproti minulým obdobiam) je stabilný  
 Tourismus sa ukázal ako vhodný pre podnikanie nadnárodných finančných skupín. Je 

silne zainvestovaný najmä vo vybraných (najsilnejších) regiónoch: Bratislava, 
Vysoké Tatry a Nízke Tatry 

 Ukazuje sa objektívna aj subjektívna potreba rebrandu Slovenska a posilnenia kvality 
tourist services 

 Slovensko sa orientuje na tradičnú zahraničnú klientelu (Česko, Rakúsko, Nemecko), 
pribúda k nim silná skupina krajín Česka, Rakúska a Nemecka. Austrália, USA 
a Francúzsko, Rusko, Kanada a Belgicko. 

 Veľkou výzvou je pritiahnuť najdynamickejší trh tourismu na Svete – Čínu. Najmä 
absencia štatisticky významnejšieho počtu čínskych turistov je cieľom Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch. Tieto aktivity sú spoločné s českou agentúrou Czech 
tourism. Česká republika v r. 2013 prijala už 173 tis. čínských turistov 
(http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/projekt-tv-kampan-cina-ceska-
republika,-zeme-pr/ 

 V regionálnom porovnaní z krajinami V4 a Rakúskom je cestovný ruch na Slovensku 
relatívne menej významný  
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PRÁVNÍ ASPEKTY PROVOZU KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ 
V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU 

 
THE LEGAL ASPECT OF THE OPERATION OF CCTV SYSTEMS 

IN HOTELS AND TOURISM 
 

PAVEL DOPITA1 

Abstrakt 

Přijmutí právních aspektů provozu kamerových systémů je důležitou součástí zajištění dobře 
fungující prevence kriminality v hotelnictví a turistickém ruchu. V příspěvku jsou vysvětleny 
základní pojmy kamerových systémů a definování základních kategorií. Důležitou součástí je 
také přehled zákonů, týkajících se provozu kamerových systémů, zejména zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Zvláštní kapitolu pak tvoří právní povinnosti správce osobních 
údajů, a to od plánování, přes ohlašovací povinnost, až po samotný rutinní provoz 
kamerového systému. Problematiku je nutné zkoumat z obou stran, tedy jak ze strany hosta, 
tak zaměstnance hotelu, kde vstupuje do celé záležitosti i zákoník práce. Všechny základní 
principy a chyby při provozování kamerového systému jsou ukázány na příkladu Hotelu 
Savoy, který byl řešen od roku 2008 až do roku 2013 a skončil dvakrát u Nejvyššího správního 
soudu. Závěr práce je věnovaný stručné problematice provozování kamerového systému 
v zájezdových autobusech, dle vydaného stanoviska ÚOOÚ č. 1/2015.  

Klíčová slova 

Právní aspekty provozu kamerového systémů, prevence kriminality, cestovní ruch  

Abstract 

Taking the legal aspects of the operation of CCTV systems is an important part of ensuring  
a well-functioning crime prevention in hotels and tourism. In this paper the basic concepts of 
CCTV systems are explained and basic categories are defined. The important part is an 
overview of the laws relating to the operation of CCTV systems, especially the Act 
No.101/2000 Coll., on personal data protection. Special chapter deals with a legal obligation 
of the administrator of personal data, from planning through reporting obligation to the daily 
operation of the camera systems. The issue must be considered from both sides, from the 
guest`s side and the hotel staff`s side, where the Labour Code enters into the matter. All the 
basic principles and errors during the operation of the camera systems are shown on the 
example of Hotel Savoy, which was looked into between year 2008 and 2013 and ended twice 
at the Supreme Administrative Court. The conclusion of this paper is dedicated to the brief 
issue of CCTV operation in buses, pursuant to the statement issued by the OPPD No. 1/2015. 

Key words 

The legal aspects of the operation of CCTV, crime prevention, tourism  
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Úvod 

Nejvíce se rozvíjejícím prvkem v boji proti kriminalitě se v posledních letech stávají různé 
elektronické zabezpečovací a dohledové systémy. Dávno pryč je doba, kdy vrcholem 
bezpečnostní pyramidy byla fyzická ostraha objektu. Samostatnou kapitolu pak tvoří rozmach 
kamerových systémů, kde je přímo měřitelný jejich podíl na prevenci kriminality2. Můžeme 
je tak dnes nalézt nejen u bezpečnostních složek, ale jsou součástí i našeho všedního a 
profesního života. Nejinak je tomu i v oblasti cestovního ruchu. Jejich masivní nasazení 
ovšem přináší i spoustu nových povinností a také potřebu patřičných právních posouzení.  

Instalace a provoz kamerových systémů, jak ukazují některé případy, například spor majitele 
hotelu SAVOY a ÚOOÚ, rozsudek Nejvyššího správního soudu 5As 1/2011-156, ze dne 
28.6.2013 [8] a současně 5 As 158/2012 – 49, ze dne 23.8.2013 [7], tak zdaleka nejsou jen 
záležitostí řekněme technickou a organizační, ale je nutné zkoumat i právní aspekty takového 
provozu kamerových systémů, s ohledem na zásah do soukromí konkrétních osob. Jako 
červená nit se tak celým procesem táhne věčný rozpor mezi právem na ochranu osobnosti 
a soukromí na jedné straně a právu vlastnit majetek a mít také možnost jej chránit na straně 
druhé3. Jak ukázal případ, který řešil Ústavní soud v usnesení 2425/09, ze dne 8.2.2010, nejen 
že provozovatel kamerového systému musí splnit často nejednoznačně formulované zákony 
a předpisy, kdy například zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, stanoví pravidla 
pouze na kamerový systém se záznamem, ale často, když již dojde k přestupku či trestnému 
činu, se musí bránit i žalobě toho, kdo jej spáchal. V této části se již začínají soudy 
sjednocovat, alespoň u trestných činů, a kamerový záznam skoro vždy uznávají jako důkaz, 
i když nebyla například splněna ohlašovací povinnost. Jak hovoří usnesení ÚS 268/03, účelem 
trestního řízení není jen potrestání pachatele, ale i spravedlivý proces, což je podmínkou 
existence demokratického státu. To znamená, že se sbírají všechny důkazy, tedy ty, které 
nejsou získány nelegální cestou, například pod nátlakem, ale například jen porušením nějaké 
povinnosti v rozsahu přestupku.  

V souvislosti s výše uvedenými odkazy na usnesení Ústavního soudu připomínám někdy mezi 
laickou veřejností opomíjen fakt, daný Ústavou Českého republiky, v článku 89 odst. 2., který 
hovoří, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány 
a osoby. Nálezy Ústavního soudu ČR tak ruší zákony a jiné právní předpisy, jsou pramenem 
práva a mají stejnou právní sílu jako zákon. Dalo by se říct, že se částečně kloníme 
k precedenčnímu právu, tak známému z anglosaského právního systému. Podobné je to 
s judikaturou Nejvyššího správního soudu. I když zde není síla zákona, rozhodnutí nám říkají, 
jak bude tento soud jednat v obdobných případech. Cílem, který zákonodárci a soud 
zamýšleli, je ulehčit soudům nižších stupňů a zkrátit řízení. Proto se na judikatury budu 
v následujícím příspěvku obracet poměrně často. 

Dalším aspektem, který ne vždy provozovatele kamerového systému napadne, je, že se 
nejedná jen o vztah ke klientům, kdy je potřeba zajistit, aby se cítili během jejich krátkého 
pobytu bezpečně a současně nebylo nadměrně narušováno jejich soukromí ale je zde i druhý 
aspekt, a sice vztah k vlastním zaměstnancům, kteří se v uvedených prostorech pohybují 
dlouhodobě a tento vztah je již částečně řešen dle §316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce [6]. 

                                                 
2 GILL M., SPRIGGS A., Vyhodnocení účinku kamerových systémů, Praha:Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, vydavatelství KUFR, 2007, 141 s. ISBN 978-80-7338-061-8 
3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 



31 
 

Krátce se také podívám za hranice hotelu, tedy k mobilním kamerám, které se stávají 
nezbytnou součástí zájezdových a přepravních autobusů a jsou nejnověji řešeny Stanoviskem 
č.1/2015, který vydal Úřad na ochranu osobních údajů. 

1 Právní normy provozu kamerových systémů a některé pojmy 

Jak jsem již předestřel v úvodu, zasahují do instalace a provozu kamerových systémů dva 
aspekty. Jeden je čistě technický, o tom krátce v následující kapitole, a druhý je právní. Pro 
správné pochopení je nezbytné vyjmenovat všechny normy, které do problematiky vstupují. 
V první řadě je to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů [4], dále jen ZOOÚ, který bude významně zasahovat i do praktické části tohoto 
příspěvku. Druhou normou je pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, 
o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. 

Nyní vysvětlení několika základních termínů. Vše okolo instalace a provozu kamerových 
systémů se točí kolem pojmu osobní údaj4. Obě výše uvedené normy určují, jak je osobní 
údaj chráněný, jak je regulovaný, ale často netušíme, co to vlastně osobní údaj je. Podle 
zákona se jedná o jakoukoliv informaci týkající se daného subjektu a to tehdy, pokud se na 
jejím základě dá tento subjekt identifikovat. Přičemž subjektem může být pouze fyzická 
osoba. Není to tedy jen rodné číslo, nebo číslo občanského průkazu, ale stejně tak i kamerový 
záznam. 

 Zajímavé stanovisko vydal Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 9 As 34/2008 – 68, kdy za 
osobní údaj považuje cokoliv, na základě čeho se dá subjekt kontaktovat, aniž bychom znali 
jeho jméno či další údaje. Ovšem ÚOOÚ ve svém stanovisku z roku 2006 toto pro kamerový 
záznam upřesňuje a za osobní údaj považuje takový záznam, na základě kterého lze přímo či 
nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Přičemž identifikace spočívá se svázáním informací 
získaných z kamerového záznamu s dalšími údaji. Pokud se bavíme o prostředí hotelu, pak 
například s knihou hostů. Jak ale bude vidět v praktické části, toto samé později ÚOOÚ sám 
rozporuje a vazbu na knihu hostů nepovažuje za nutnou podmínku. 

Dalším termínem je citlivý údaj, který byl do ZOOÚ začleněn na základě Úmluvy ETS 
č.108, z roku 1981, kdy se jedná o takovou podmnožinu osobních údajů, kdy již dochází 
k výraznému zásahu do soukromí fyzické osoby. Vše je taxativně vyjmenováno v §4 písm. b) 
ZOOÚ a jedná se o takový údaj, na základě kterého je možná identifikace národnostní, 
rasová, politická nebo náboženská. Dále kdy se dá identifikovat zdravotní stav subjektu či 
jeho sexuální orientace. 

Osobní údaje, tak jak byly popsány, můžeme z hlediska provozu kamerových systémů 
zpracovávat, tedy dále shromažďovat, uchovávat či provádět nad nimi různé operace, jako 
například vyhledávání. Zpracování osobních údajů je tedy jakákoliv operace s osobním 
údajem, v našem případě s kamerovým záznamem, přičemž nezáleží na tom, zda ji provádí 
nějaká osoba či zpracování probíhá automaticky a vše je popsáno v §4 ZOOÚ 

V §4, pod písmeny f) a g) je v ZOOU definováno, co se myslí termíny shromažďování 
a uchovávání osobních údajů. Shromažďování osobních údajů je takový systematický 
postup, jehož cílem je získání osobních údajů a jejich uložení na nosič pro okamžité či 

                                                 
4 Zákon č. 101/2000 Sb., § 4, písm. a), o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 
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pozdější zpracování. Uchovávání osobních údajů je pak jejich udržování v takové podobě, 
po přesně stanovenou dobu, které umožňuje jejich další zpracování. Tuto dobu pak stanoví §5 
odst.1) písm. e). O tom, jak bude zpracování probíhat, rozhoduje pověřený správce. 

2 Využití a funkčnost kamerových systémů 

I když jsou dnes kamerové systémy ve všech oborech lidské činnosti, různého technického 
stupně a zpracování, můžeme je dle jejich způsobu použití a zamýšleného záměru vždy 
rozdělit do dvou skupin. Po stránce využití to je: 

 ochrana jednotlivce a jeho majetku,5 
 veřejný zájem, kam patří ochrana veřejného majetku a dále odhalování, prevence  

a stíhání trestné činnosti. 

Z hlediska funkčnosti to jsou: 

 kamerové systémy bez záznamu, kterých se ZOOÚ netýká, 
 kamerové systémy se záznamem.  

Co to je tedy kamerový systém z pohledu ochrany majetku? Stručná definice zní, že 
kamerový systém je automatizovaně provozovaný stálý technický systém, jenž je schopen 
pořizovat a uchovávat obrazové, zvukové, či jiné záznamy z míst, jenž jsou sledována. Přitom 
důležité je slovo uchovávat. Na rozdíl od kamerového systému bez záznamu, kdy pouhé 
sluchové a vizuální sledování není považováno zákonem za sběr osobních dat, protože je 
časem proměnlivé a pomíjivé, slouží provozování kamerového systému se záznamem již 
jednoznačně pro identifikaci fyzických osob, tedy ke sběru osobních údajů.  

Dále tedy budou v příspěvku uvažovány, pokud nebude uvedeno jinak, pouze kamerové 
systémy se záznamem, sloužící pro ochranu jednotlivce a jeho majetku, kam spadá 
i provozování hotelu. 

Ovšem i když se provozovatel rozhodne pro pořízení kamerového systému bez záznamu, jenž 
nespadá pod ZOOÚ, neznamená to, že může tyto kamery umisťovat dle libovůle, ale musí 
respektovat právo sledovaných osob na soukromí a ochranu osobnosti, jak jsou uvedeny 
v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v občanském zákoníku [5]. Takže 
i v tomto případě je nutná informovanost sledovaných subjektů o tom, že jsou v prostoru 
s umístěným kamerovým systémem. 

3 Povinnosti provozovatele kamerového systému se záznamem 

Prvním předpokladem pro provozování kamerového systému se záznamem je určení správce 
osobních údajů6. Tento správce má mnoho přesně vyjmenovaných povinností, které začínají 

                                                 
5 BARTÍK V., JANEČKOVÁ E.: Kamerové systémy v praxi. Právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a 

ochrany osobnosti. Praha, Linde 2011, 240 s. ISBN 978-80-7201-850-5.  
6 KUČEROVÁ, Alena a kol. Zákon o ochraně osobních údajů komentář, Praha: nakladatelství C.H.Beck, 2012, 

536 s. ISBN 978-80-7179-226-0.  
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tím, že má dle §16 ZOOÚ oznamovací povinnost, při kterých musí dodržet metodiku 
stanovenou ÚOOÚ7. 

Ovšem již před tímto úkonem, v době tvorby projektu kamerového systému, musí správce 
osobních údajů vstoupit do celého sytému tak, aby později obhájil v případě sporů test 
proporcionality, kdy na jedné straně stojí právo na soukromí subjektu a na druhé straně 
oprávněný zájem na ochranu jednotlivce a jeho majetku. Je nutné poznamenat, že tento test 
proporcionality se musí provádět pro každou kameru zvlášť a nelze, jak bude vidět na 
příkladu Hotelu Savoy, jej provést nad celým kamerovým systémem jako celkem. Musí se 
připravit na otázku, zda tento prostředek je jediný možný a nejvhodnější pro ochranu daného 
zájmu, resp. zda neexistuje jiný prostředek, který by daného účelu byl rovněž schopen 
dosáhnout, a to buď bez zásahu do základního práva na soukromí, nebo s menší mírou. 

3.1. Povinnosti správce osobních údajů v souvislosti s ohlašovací povinností: 

Stanovení účelu – dle §5 odst.1, písm. a) ZOOÚ je nůtné stanovit účel, z jakého mají být 
údaje zpracovávány. Ten musí být jasný, jednoznačný a musí vyloučit užití nashromážděných 
dat jiným způsobem. Nejčastěji se jedná o ochranu majetku. 

Stanovení prostředků a způsobu – určit tedy rozsah kamerového systému a technický způsob 
sběru a zpracování dat. Rozsah a užití prostředků lze v průběhu provozu měnit. 
Shromažďovat pouze osobní údaje dle stanoveného účelu – dle §5 odst.1, písm. d) ZOOÚ. 
Zde bych připomněl, že je nutné posuzovat každou kameru zvlášť.   

Stanovit dobu uchovávání osobních dat – dle §5 odst.1, písm. e) ZOOÚ musí doba 
uchovávání osobních údajů být v souvislosti s účelem jejich sběru. Někde může stačit 24 
hodin, jindy je přiměřená doba i deset dnů. Problematické je, že třeba v případě Hotelu Savoy 
stanovil ÚOOÚ různou dobu pro různé kamery, což může být v praxi někdy obtížně 
realizovatelné. Tato doba nemá souvislost s dobou uchování záznamu pro Policii a soudy 
v okamžiku, kdy se tento stává důkazem závažného přestupku nebo trestné činnosti. 

Zpracování osobních údajů v souladu se schváleným účelem – dle §5 odst.1, písm. f) ZOOÚ 
se záznam obsahující osobní údaje nesmí užít k jiným účelům, než které byly stanoveny dle 
§5 odst.1, písm. a) ZOOÚ. 

Další podmínky pod §5 odst. 1 se v podstatě opakují. Výjimky dle §5 odst2., kdy správce 
může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, budou na praktických ukázkách 
vysvětleny v kapitole 6, proto zde pouze přehledově8. 

Je to zejména, pokud provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, 
nebo jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu 
údajů. 

Dále pokud je to nezbytné například k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. 
V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, 

                                                 
7 Provozování kamerových systémů - Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem 

o ochraně osobních údajů, 2012, ISBN 978-80-210-6017-3 
8 Zákon č. 101/2000 Sb., § 5, odst. 2 písm. a) – g), o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 
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musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat. Také, jedná-li se o oprávněně 
zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím však není dotčeno 
právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. 

Velmi často je uváděn v argumentacích §5, odst. 2 písm. e) ZOOÚ, tedy pokud je to nezbytné 
pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; 
takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na 
ochranu jeho soukromého a osobního života. Takto se vyjádřil i NSS9. Toto bude podrobněji 
vysvětleno později. 

Poměrně mimo zaměření příspěvku je výjimka, pokud se poskytují osobní údaje o veřejně 
činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo 
úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, nebo, jedná-li se o zpracování 
výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. To jsou například zasedání 
městského zastupitelstva. 

4 Kamerové systémy na pracovišti 

Provoz kamerových systémů v hotelu přináší dvojí úhel pohledu na celou problematiku. Jeden 
je ze strany návštěvníka hotelu, kdy se jedná o krátkodobý pobyt, někdy jen na pár hodin. 
Ovšem druhý, z pohledu pracovníka hotelu, je dlouhodobý a zde je nutné respektovat nejen 
některá další ustanovení ZOOÚ, ale do celé problematiky vstupuje §316 zákona 
č. 262/2006 Sb. [6], zákoníku práce, dále ZP. Ustanovení § 316 ZP stanoví: 

„(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu 
výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho 
telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn 
přiměřeným způsobem kontrolovat. 

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti 
zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 
zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, 
odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole 
listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti 
zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je 
zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech 
jejího provádění.“10 

Z uvedeného vyplývá, že jedinou možností, jak využívat pro kontrolu zaměstnanců na 
pracovišti kamerového systému se záznamem v souladu se zákonem, je využití výjimky podle 
odstavce třetího předmětného ustanovení zákoníku práce, tedy výjimku spočívající ve zvláštní 
povaze činnosti zaměstnavatele. Toto ustanovení zákoníku práce je nutno vykládat v souladu 
s ustanovením § 5 odst. 2 ZOOÚ, podle něhož správce může zpracovávat osobní údaje pouze 
se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, jestliže lze tuto 
činnost podřadit pod zákonem stanovené výjimky v daném ustanovení. 

                                                 
9 Rozsudek NSS 5 As 158/2012 – 57, ze dne 23.8.2013 
10 Ustanovení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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Kontrola zaměstnavatele však musí být přiměřená cíli a musí narušovat soukromí 
zaměstnance jen v rozsahu, který je nezbytný k výkonu práce, případně k ochraně majetku 
zaměstnavatele. Monitoring zaměstnance je možný pouze na základě předchozího oznámení a 
jen tam, kde je to nezbytné k ochraně zdraví osob nebo majetku zaměstnavatele. Monitoring 
musí být směřován na majetek zaměstnavatele, nikoliv na osobu zaměstnance (nasměrování 
kamer) a musí být prováděn na pracovišti, nikoliv na místech určených k hygieně nebo k 
odpočinku zaměstnance. Zde je nutné aspektovat i ustanovení občanského zákoníku [5], který 
říká, že: „každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti 
a soukromí“11 

5 Hotel Savoy vs. ÚOOU 

I když to tak na první pohled nevypadá, dala nám kauza Holelu Savoy z roku 2008 velmi 
užitečný návod, jak budovat a provozovat kamerový systém v hotelu. Přitom zcela pomíjím 
její trestně právní potenciál dle §180, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále TZ, 
který je z tohoto pohledu nezajímavý. Přesto pro úplnost celou kauzu stručně nastíním. 

V lednu 2008 s uskutečnila v pražském hotelu Savoy schůzka PhDr. Ing. J. Weigla, CSc. 
(člen NERV, vedoucí kanceláře prezidenta republiky) a Ing. J.Šloufa (lobista, vlivný člen 
ČSSD). Z této schůzky unikl kamerový záznam, který ovlivnil rozhodnutí o veřejné volbě 
prezidenta. I když pomíjím trestně právní odpovědnost za tento únik, i ten je poučný, protože 
marketingový ředitel hotelu předal tento záznam Policii ČR (J.Dvořák), aniž by dostal 
písemnou žádost. Ten nakonec skončil u pracovníka rozvědky P.Bakeše a posléze se dostal do 
médií a o celé kauze nakonec rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 1. Řešilo se zneužití 
pravomoci úřední osoby dle §329 TZ a padaly finanční tresty a zákazy činnosti 

Co je ale z pohledu provozu kamerových systémů v hotelu mnohem zajímavější, tak to, že na 
základě medializace celého případu byl hotel Savoy podroben velmi přísné kontrole ze strany 
ÚOOÚ. Dalo by se říct, že celá kontrola byla až přepečlivá, na což si později v kasační 
stížnosti majitele hotelu, Evropský investiční holding a.s., také stěžoval a NSS i když vyloučil 
podjatost, uznal, že kontrola byla z důvodu medializace nadstandardní. 

Vznikl soudní spor o oprávněnost kamerového systému provozovanému v hotelu Savoy jako 
celku, kdy ÚOOÚ rozhodnutím svého předsedy zamítl rozklad vlastníka hotelu a zakázal 
zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému. Přitom argumentoval 
porušením §5 odstavec 1., písmeno e) a odstavec 2 a současně §10 ZOOÚ. Ten podal žalobu 
k Městskému soudu v Praze 12.  

V první fázi sporu majitel hotelu Savoy, dále žalobce, argumentoval, že kamerový systém tak, 
jak byl navržen, zasahuje minimálně do soukromí hostů při zachování určité míry bezpečí a 
odpovídá statusu hotelu nejvyšší úrovně, kde se taková míra bezpečí očekává. Další 
argumentací bylo, že nedochází ke sběru a shromažďování osobních údajů a provoz 
kamerového systému tak nespadá pod ZOOÚ, protože nedochází ke ztotožňování 
s konkrétními jmény, neboť přístup do hotelu není omezen pouze pro identifikovatelné 
návštěvníky, například podle knihy hostů, ale široké veřejnosti. Zde bylo trvání na tomto 
argumentu ze strany provozovatele dle mého největší chybou. 

                                                 
11 Zákon č. 89/2012 Sb., § 3, odst. 2 písm. a), občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
12 Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 11 Ca 433/2008 – 89, ze dne 11.5.2010 
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Žalobce dále uvedl, že ÚOOÚ nevnímá specifika hotelu této úrovně a nejsou dostatečně 
zdůvodněné důvody zamítnutí zpracování osobních údajů. Dále poukázal na soulad provozu 
kamerových systémů s oprávněnou ochranou majetku. 

Celý případ se nakonec dostal několikrát k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozhodl svými 
dvěma rozsudky, a sice 5 As 1/2011-156, ze dne 28.6.2013 [8] a dále současně 5 As 158/2012 
– 49, ze dne 23.8.2013 [7], kde některou problematiku více rozpracoval o tom, že stanovisko 
ÚOOÚ je správné. 

6 Poučení z kauzy Savoy 

Co bylo tedy v této kauze ze strany ÚOOÚ uvedené jako důvod pro zákaz zpracování 
osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a co by mělo být citlivě vnímáno při 
zavádění a provozu kamerového systému jinde? Předem je nutné poznamenat, že velký vliv 
měla probíhající medializace případu a dále určitá vzájemná předpojatost.  

Prvním předpokladem, který Evropský investiční holdig a.s., dále vlastník hotelu či žalobce, 
neprovedl, je splnění ohlašovací povinnosti podle §5 ZOOU. Zde vidím poměrně velký 
problém i v žalobách, které vlastník hotelu, podal na rozhodnutí ÚOOÚ13. Dle mého se 
zaměřil špatným směrem a zbytečně „rozptyloval“ pozornost nižších soudů, ale zejména 
i Nejvyššího správního soudu, dále NSS, od podstatnějších argumentů. 

O co v tomto rozkladu šlo? Žalobce tvrdil, že podobizna subjektu, v tomto případě 
zaznamenaná v kamerovém záznamu, se stává osobním údajem až tedy, kdy dojde ke 
kombinaci tohoto záznamu s dalšími identifikačními prvky. Například se záznamem z knihy 
hostů. Protože prostory hotelu jsou otevřené, tak nemožnost tohoto propojení nezakládá 
průkaznou identifikaci osoby. Odkazoval se na rozhodnutí sp. Zn. 7 Ca 204/2005, z jehož 
výkladu a contario lze dovodit tentýž závěr. Na tomto základě dle žalobce tedy neprobíhá 
zpracování osobních údajů podle §4 písmeno e) ZOOÚ. Dále napadal, že dle rozhodnutí 
ÚOOÚ se na něj nevztahuje výjimka pro obdržení souhlasu subjektu údajů dle §5 odst. 2 
písm. a), b) a e) ZOOÚ. Trochu sporná je výjimka podle písmena e), kdy se hovoří, že 
souhlasu není třeba tehdy, pokud je to potřeba k ochraně práv a právem chráněných zájmů 
správce, či jiné dotčené osoby. Touto výjimkou se jednu dobu bránila i školská zařízení. 
Nicméně tato výjimka nesmí být v rozporu s právem subjektů na ochranu soukromého 
a rodinného života. Kde mohl žalobce dle mého uspět, by byla výjimka dle písmene a), tedy 
jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Bylo 
vyargumentováno na příkladu prostoru před lobby barem, kdy se do toho trochu zamotal 
i NSS. Na jedné straně argumentoval, že se monitoruje prostor před konferenční místností 
a nemonitoruje se prostor šatny, kde je uchováván majetek, a přitom je tam šatnářka, na straně 
druhé, později NSS tvrdil, v případě recepce, že není nutná instalace kamerového systému, 
protože existuje fyzická ostraha v podobě recepční. V každém případě tyto spory ohledně 
zpochybnění ohlašovací povinnosti nepřinesly jakýkoliv příznivý efekt.   

Další, na co se kontroloři zaměřili, tak na dostatečnou informovanost návštěvníků 
i zaměstnanců hotelu o tom, že se pohybuji v prostoru, jenž je sledován kamerovým 
systémem se záznamem. To je provázáno s výjimkami dle §5 odst. 2 ZOOU z předchozího 
odstavce. To je ostatně nejčastější problém většiny hotelů. Přitom není nutné vyžadovat 
písemný souhlas, i když i takový požadavek zazněl, ale jak návštěvníci, tak zaměstnanci, musí 

                                                 
13 Rozsudek NSS 5 As 158/2012 - 49 ze dne 23.8.2013 
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být prokazatelně s tímto seznámeni. Zákon o ochraně osobních údajů ve svém ustanovení § 4 
písm. n) definuje, jaké náležitosti takový souhlas má mít. Ustanovení § 5 zákona o ochraně 
osobních údajů pak konkludentní udělení souhlasu nevylučuje, tj. nepřikazuje správci, že 
musí být vybaven souhlasem výslovným, písemným. Vzhledem k tomu, že u tzv. citlivých 
údajů, ustanovení § 9 ZOOÚ, takový výslovný souhlas vyžaduje, je naprosto evidentní, že 
souhlas subjektu údajů (v jiných případech) konkludentně být udělen může. I když toto NSS 
zpochybnil, přikláním se k tomuto názoru. Pokud tedy bude informace ve všech prostorech 
střežených kamerovým systémem na dostatečně viditelném místě a bude obsahovat 
i zdůvodnění včetně kontaktu na správce osobních údajů, nevidím v této části problém. 

Byla zkoumána i jednotná doba uchovávání záznamů osobních údajů z kamerového systému, 
která není nezbytná k účelu jejich zpracování a je dle ÚOOÚ příliš dlouhá. Zde se může 
narazit na technický problém, že instalovaný kamerový systém neumí uchovávat jednotlivé 
záznamy odděleně s různou dobou uchování. Pak nezbývá, než na všechny kamery nasadit tu 
nejkratší možnou. Zde ÚOOÚ akceptuje bez dalšího rozkladu 3 dny, přestože toto nemá 
žádnou právní nebo faktickou podporu14. Při kasační stížnosti sice bylo uvedeno, že hosté 
často zjistí krádež až po delší době, ovšem toto zdůvodnění nebylo ze strany ÚOOÚ uznáno. 
Jako důležitou informaci zde vidím, že je nutné dobu uchování záznamu stanovit 
individuálně. Například ve skladu, kam se chodí nepravidelně, může být delší, v místnosti, 
kde je značný pohyb osob naopak na nejkratší možné dolní hranici, tedy těch uznaných tří 
dnů.  

Velmi sporným se stalo i umístění kamer v místech, kde neplní účel ohlášení, tedy ochranu 
majetku, ale slouží pouze pro monitorování pohybu hostů a zaměstnanců. Případně pro 
zabránění drobných přestupků či kontrole pracovní kázně. Tato problematika je velmi přísně 
vnímána při případné kontrole ÚOOÚ. Výjimku ze zákona, pro monitorování veřejných 
prostor, má pouze Policie ČR. V jiných případech může sloužit jenom a pouze k ochraně 
majetku. Zde je velmi široké pole pro výklad toho, co je ještě ochrana majetku a co již 
monitorování pohybu a zkoumá se přiměřenost takového zásahu do soukromí. Velmi citlivě 
bylo vnímáno, zda je splněna podmínka proporcionality. NSS uvádí, že k instalaci 
kamerových systémů, s ohledem na jejich povahu a zásah do osobní integrity osob, je možné 
přistoupit až tehdy, pokud už veškeré méně invazivní prostředky selhaly anebo by nebyly 
schopny naplnit vytyčený účel. Je nepochybné, že kamerový systém ve srovnání s jinými 
prostředky, které mohou dosáhnout naplnění sledovaných účelů, zasahuje základní lidská 
práva, a to právo na soukromí a na soukromý rodinný život, která jsou garantována čl. 10 
Listiny základních práv a svobod a v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, a tudíž i do lidské důstojnosti, z které tato práva vyplývají. 

 Pokud tedy ÚOOÚ a následně NSS doznal, že již účelu mohlo být, či již bylo, dosaženo 
jiným způsobem, umístění kamery v takovém případě rozporoval. Jako argumentaci uvedl 
například, že v případě žalobce, jsou v denních hodinách standardně přítomni v recepci hotelu 
2 až 3 pracovníci, ve vstupní hale hotelu 1 až 2 vrátní a 1 až 2 organizační pracovníci; 
v nočních hodinách je v recepci a vstupní hale přítomen jeden noční recepční. Kamerový 
systém monitoruje přitom mimo jiné rovněž vstupní halu a recepci. Dochází tak k dualitě 
dohledu.  

O problematice přiměřenosti využití kamerového sledování se zmiňuje i výše citované 
Stanovisko č. 4/2004 ke zpracování osobních údajů prostředky kamerového sledování 

                                                 
14 Rozsudek NSS 5 As 1/2011 – 156 ze dne 28.5.2013 
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pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle článku 29 směrnice15, kde se 
mimo jiné uvádí: „Zásada, že údaje musejí být odpovídající a přiměřené sledovaným účelům, 
znamená především, že uzavřené televizní okruhy a podobná zařízení pro kamerové sledování 
mohou být použity pouze podpůrně, tzn.: pro účely, které skutečně odůvodňují použití těchto 
systémů. Je třeba zamezit např. tomu, aby správní orgán nainstaloval kamerové zařízení 
v souvislosti s menšími přestupky, např. k vynucování zákazu kouření ve školách a na jiných 
veřejných místech nebo zákazu vyhazování nedopalků cigaret a odpadků na veřejných 
místech. Jinými slovy, je třeba v jednotlivých případech uplatňovat zásadu přiměřenosti 
s ohledem na sledované účely, která zahrnuje určitou povinnost minimalizace údajů na straně 
správce údajů.“ 

I když prováděná kontrola ze strany ÚOOÚ byla přísná a ne všechna argumentace vycházela 
z právních podkladů, například doba uchovávání záznamů, je potřeba přihlížet k jejím 
závěrům a organizačními opatřeními splnit její dikci. Pokud kamera bude snímat hluchá 
místa, trezor s penězi a cennostmi, zejména pokud nepůjde vyloučit, že například recepční 
bude muset krátkodobě odejít, nevidím důvod pro napadení takto umístěné kamery. 

Největší prohřešek, který vedl k celé kauze, byl uveden ten, že bylo nedostatečné zabezpečení 
osobních údajů. Jejich následný únik do médií pak vše odstartoval. Zde bych se zastal 
marketingového ředitele hotelu, protože záznam nepředal médiím on, ale ten se tam dostal 
přes Policii ČR a agenta rozvědky. I když, i tak z jeho strany k pochybení došlo, protože 
záznam byl vydán pouze na základě ústní žádosti, že hrozí riziko z prodlení při vyšetřování. 
Měl trvat na písemné žádosti s požadovaným zdůvodněním.   

7 Mobilní kamery v zájezdových autobusech 

Jednou z oblastí, kde se v cestovním ruchu můžeme také setkat se specifickou formou 
kamerového systému se záznamem, je v zájezdových autobusech, kdy se monitoruje stav před 
vozidlem. K této problematice vydal podrobnou zprávu ÚOOÚ ve své Stanovisku č.1/201516. 
Provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo dle tohoto 
stanoviska nepodléhá ohlášení a aplikuje se výjimka § 3 odst. 3 ZOOU pouze za situace, kdy 
takovou kameru instaluje a provozuje fyzická osoba. Doporučuji tedy v případě zájezdového 
autobusu ohlásit toto na ÚOOÚ. Současně jsou ve stanovisku přesně specifikované podmínky, 
které je nutné dodržet. 

Povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu se stanoveným, legitimním, účelem vychází z § 
5 odst. 1 písm. a) a f) ZOOÚ. Je potřeba zdůraznit, že získané nahrávky a záznamy lze využít 
pouze v souvislosti s řešením dopravního incidentu, jehož je provozovatel kamery přímým 
nebo nepřímým účastníkem. Jedná se zejména o vyšetřování dopravní nehody, kterou provádí 
Policie České republiky a v následujícím trestním či přestupkovém řízení, likvidace pojistné 
události a její řešení v součinnosti s pojišťovnou, případně vymáhání náhrady škody.  

Běžná doba pro uchování záznamů by v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 
neměla překročit 2 dny. 

                                                 
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
16 Stanovisko č.1/2015, vydal Úřad na ochranu osobních údajů dne 15.3.2015 - Provozování kamery v 

motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo.  
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Pro naplnění informační povinnosti správce platí, že zpracování osobních údajů 
prostřednictvím kamery ve vozidle, tedy pohybujícím se objektu, je z hlediska této povinnosti 
specifické, proto v souladu s § 11 odst. 5 ZOOÚ platí, že při zpracování osobních údajů podle 
§ 5 odst. 2 písm. e) a zpracování citlivých údajů dle § 9 písm. h) je správce povinen bez 
zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.  

Povinnost spočívající v zabezpečení údajů musí být splněna vždy. To znamená, že správce je 
povinen zabezpečit osobní údaje (záznam) před přístupem neoprávněné osoby.  

Ve věci registrace zpracování Úřad vychází z předpokladu, že ten, kdo nasazuje do svého 
motorového vozidla kameru se záměrem sledovat silniční provoz, tak činí za účelem 
následného využívání získaných záběrů jako důkazního materiálu pro případ mimořádné 
události (nehody nebo pojistné události). Úřad tak akceptuje splnění povinnosti správce 
stanovit v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) ZOOÚ. legitimní účel zpracovávání osobních údajů, 
to je pořizování záznamu a jeho využití pouze pro ochranu majetku či jiných práv majitele 
vozidla či dalších oprávněných osob, zejména řidiče v případě, v případě přestupku, dopravní 
nehody či jiné pojistné události.  

I když je nutné aplikovat ZOOÚ na provozování kamery v zájezdovém autobuse, současně lze 
uplatnit i některé jeho výjimky z povinností odpovědného subjektu. Takový subjekt může 
využít výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů, když bude 
získané osobní údaje zpracovávat pro ochranu práv a právem chráněných zájmů. 

8 Pravidlo „3 x ne“ 

Na základě rozhodnutí jak Úřadu na ochranu osobních údajů, tak zejména ze zmíněných 
judikatur Nejvyššího správního soudu, můžeme specifikovat okruh problémů, které zůstávají 
nepochopeny či ignorovány a které jsou nejvíce v rozporu s pravidly prosazovanými zákony. 
Na základě těchto poznatků můžeme definovat pravidlo „3 x ne“ 

Ne monitorování – kamerový systém může v soukromé sféře sloužit pouze k ochraně 
majetku a zdraví, ale nikdy ne k monitorování hostů či zaměstnanců. Tuto výjimku má na 
veřejná prostranství jen Policie ČR a obecní policie na základě zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. 

Ne drobným přestupkům – I při ochraně majetku, nemůže být kamerový systém instalován 
tam, kde jeho jediným zdůvodněním je například kontrola zaměstnanců, zda nekouří 
v pracovní době. Viz Stanovisko č. 4/2004 ke zpracování osobních údajů prostředky 
kamerového sledování pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle článku 29 
směrnice17 

Ne dualitě dohledu – hodně sporné pravidlo, ale jak ukázala rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu, pokud je nějaký prostor trvale pod jiným dohledem, například vrátného, je 
na instalaci kamerového systému pohlíženo velmi citlivě. Posuzuje se zejména to, zda v tom 
kterém případě dané základní právo a svoboda převáží nad ochranou soukromí, zda tento 
prostředek je jediný možný a nejvhodnější pro ochranu daného zájmu, resp. zda neexistuje 
jiný prostředek, který by daného účelu byl rovněž schopen dosáhnout, a to buď bez zásahu do 

                                                 
17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
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základního práva na soukromí, nebo s menší mírou, jakož i míru proporcionality, tedy zda 
porušení hodnoty, do které tento prostředek zasahuje je přiměřený, resp. zasluhuje menší míru 
ochrany než hodnota, která má být ochráněna ochrana osob a majetku.  Vždy se musí posoudit 
všechny možné případné způsoby zpracování a zvolit ten, který do soukromí subjektů údajů 
zasáhne v nejmenší míře. Samozřejmě doplním jedním velkým ano. ANO ohlašovací 
povinnosti. Zde je jakékoliv rozporování zbytečné a v rozebírané kauze bylo jen na škodu.. 

Závěr 

Skutečnosti popsané v tomto příspěvku ukázaly, že provozování kamerových systémů není 
z právního hlediska rozhodně jednouchou a hlavně jednoznačnou záležitostí. V případě 
provozování kamerového systému v hotelu to platí dvojnásob. Nejenže je nutné v době 
zavádění splnit v případě kamerového systému se záznamem všechny náležitosti oznamovací 
povinnosti, kdy je potřeba pečlivě vážit v testu proporcionality mezi právem na ochranu 
osobnosti a soukromí a současně právem vlastnit a chránit majetek, ale je také potřeba vidět 
celou problematiku jak z úhlu návštěvníka, tak zaměstnance hotelu, kde je potřeba uplatnit 
i jiné právní normy, zákoník práce a občanský zákoník. 

Dalo by se říct, že největší problém, který může být spouštěcím impulsem pro to, co se stalo 
třeba v hotelu Savoy, je nedostatečná ochrana osobních dat. Která byla navíc sbírána 
i v místech, kde pro to nebyl legální důvod, nebo to již mohlo být vnímáno jako nepřiměřený 
zásah do soukromí. Jako například v recepci, u salonku a podobně. Osobně nejvíce vnímám 
rozpor ve snímání vchodových dveří do jednotlivých pokojů. Tím je velmi nepřiměřeně 
zasaženo do osobnostních práv hostů, protože mohou být zaznamenáni v různých situacích, 
pod vlivem alkoholu, s návštěvou a podobně. Sice se může jednat o jediný důkaz 
protiprávního jednání v případě krádeže, ale v tomto případě mají osobnostní práva přednost. 

Určitě každému zájemci o problematiku doporučuji prostudovat knihu Zákon o ochraně 
osobních údajů - komentář [2], kterou vydalo nakladatelství BECK a jejímiž autory jsou 
právníci Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Jak ÚOOÚ sám přiznává ve své výroční zprávě z roku 2015, zabývají se pouze podněty a to 
ještě zlomkem těch, co na jejich úřad dojdou. V roce 2014 to bylo přes sedm tisíc, z toho 1536 
se týkalo zákona č. 101/2000 Sb., v roce 2015 přes pět tisíc a zákona č. 101/2000 Sb., se 
týkalo 1433 případů. K řešení byly vždy předány asi jen dvě stovky. Do správního řízení se 
dostaly pouhé dvě desítky. Dá se tedy oprávněně předpokládat, že kamerový systém navržený 
a provozovaný v souladu s právními předpisy tak, jak uvádím v tomto příspěvku, nebude 
řešen ani v případě ojedinělého podnětu. 
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DESTINAČNÝ MANAŽMENT V KÚPEĽNÝCH MIESTACH  
 

DESTINATION MAMAGEMENT IN THE SPA LOCALITIES 
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Abstrakt 

Príspevok  poukazuje na význam destinačného manažmentu v kúpeľných miestach, pre ktoré 
je charakteristická  vysoká koncentrácia aktivít cestovného ruchu. Podstatná časť je 
zameraná na kooperáciu kúpeľov s inými podnikateľskými subjektmi a manažérskymi 
organizáciami v oblasti cestovného ruchu na miestnej, regionálnej i národnej úrovni. 
Kooperácia jednotlivých subjektov je vyjadrená v potrebe koordinácie realizovaných činností 
s cieľom ponúkať komplexný produkt cestovného ruchu v kúpeľnej destinácii. 

Kľúčové  slová 

Destinačný manažment, destinácia, kúpeľné miesto, cestovný ruch. 

 

Abstract 

This paper shows the importance of destination management in the spa areas, which are 
characterized by a high concentration of tourism activities. A relevant part is devoted  to the  
cooperation of spa with other business entities and managerial organizations in the tourist 
industry at local, regional and national levels. The cooperation of individual subjects 
expresses the need for coordination of activities carried out in order to offer a comprehensive 
tourism product in the spa destination. 
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Destination management, destination, spa locality, tourism. 
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Úvod 

Z marketingového pohľadu sa za produkt pokladá všetko, čo je predmetom ponuky a predaja 
na trhu. Jedným z produktov je  miesto, ktoré je typickým produktom pre cestovný ruch. 
Cieľové miesto cestovného ruchu, označované ako destinácia cestovného ruchu, 
charakterizujú lokalizačné, realizačné a selektívne predpoklady jeho rozvoja. 

Východiskovou a zároveň bazálnou danosťou každej destinácie cestovného ruchu sú 
lokalizačné predpoklady vo forme prírodného potenciálu, ktorý predurčuje lokalitu na 
realizáciu konkrétneho druhu cestovného ruchu. Významným prírodným zdrojom pre rozvoj 
aktivít cestovného ruchu je najmä povrchová a podzemná voda. Pramenné miesta výveru 
termálnych a minerálnych vôd, patriace do kategórie podzemných vôd, sú prioritným 
predpokladom vzniku kúpeľných miest. Ukazuje to na skutočnosť, že kúpeľné miesto nemôže 
existovať na hocijakom území, ale iba tam, kde sú prírodné liečivé zdroje.  

V príspevku sa sústreďujeme na kúpeľné miesta, t. j. ľuďmi kreované prostredie vhodné na 
rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. Rozvíjať kúpeľnú destináciu nemožno bez 
sofistikovaného riadenia, t. j. dobre premysleného, dobre zorganizovaného a dobre 
fungujúceho systému spolupráce všetkých subjektov pôsobiacich v destinácii na všetkých 
riadiacich úrovniach. V praktickej aplikácii ide o využitie teórie destinačného manažmentu 
v kúpeľných miestach. 

Príspevok charakterizuje kúpeľné miesto ako destináciu cestovného ruchu, subjekty 
z podnikateľskej, decíznej a dobrovoľníckej sféry spolupracujúce s kúpeľnými podnikmi, 
prejavy kooperatívneho manažmentu a potrebu koordinácie spolupráce týchto subjektov 
v záujme rozvoja kúpeľnej destinácie. Podstatným cieľom je poukázať na nevyhnutnosť 
destinačného manažmentu v kúpeľných miestach v kontexte ich sústavného rozvoja 
v dimenzii širšieho rekreačného priestoru. 

1 Materiál a metódy 

Teoretické poznatky destinačného manažmentu získané z odbornej literatúry boli 
východiskovým predpokladom kreovania konferenčného príspevku. Prirodzene, z množstva 
nahromadených informácií bolo potrebné vyselektovať tie, ktoré sú z hľadiska zamerania 
témy relevantné.  

Aktuálne informácie boli získavané z návštev kúpeľných miest, osobitne z informačných 
centier a informačných kancelárií, pokiaľ tu pôsobia. Metóda riadeného rozhovoru bola 
využitá pri kontaktoch s pracovníkmi miestnej samosprávy a manažérov vybraných 
kúpeľných podnikov. Cenné poznatky pochádzajú z miestnych, regionálnych a národných 
organizácií cestovného ruchu, ktoré majú destinačný manažment pod svojou egidou.  

Všeobecné funkcie destinačného manažmentu boli aplikované na riadenie kúpeľných miest 
a kúpeľných regiónov. Tie, v komparácii s inými destináciami cestovného ruchu, majú isté 
osobitosti, ktoré je potrebné vyšpecifikovať a pri riadení destinácie aj zohľadniť. Spojenie 
teoretických poznatkov a praktických skúseností vyústilo do zhodnotenia realizácie 
destinačného manažmentu v kúpeľných miestach s doterajšími pozitívnymi aj negatívnymi 
prejavmi. Syntézou skúmania je potvrdenie aktívneho pôsobenia organizácie destinačného 
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manažmentu vo forme „zastrešujúcej inštitúcie“ zodpovednej za koordináciu aktivít všetkých 
subjektov podieľajúcich sa na rozvoji kúpeľnej destinácie. 

2 Výsledky 

2.1. Destinácia cestovného ruchu 

Pojem destinácia pochádzajúci z latinčiny, v súčasnosti naturalizovaný v mnohých jazykoch, 
vo svojom pôvodnom význame značí určenie, predurčenie, osud, cieľ. Destinácia 
v cestovnom ruchu predstavuje cieľ cesty, návštevy, pobytu atď., ktorý sa viaže na konkrétne 
územie. Destinácia je cieľová oblasť v určitom geografickom priestore, t. j. miesto, región, 
krajina, nadnárodné územné zoskupenia. 

Destinácia cestovného ruchu chápaná ako cieľové miesto je objektom záujmu návštevníkov, 
keď spĺňa základné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, t. j. lokalizačné, selektívne 
a realizačné predpoklady. Pre každú destináciu sú charakteristické atraktivity cestovného 
ruchu podmienené prírodnými a umelými danosťami, ale aj nadväzujúcimi službami, ktoré 
vyvolávajú dlhodobú koncentráciu návštevníkov. Aby určité miesto sa považovalo za  
destináciu cestovného ruchu, musí spĺňať komplex predpokladov tak, ako je to schematicky 
naznačené na obrázku 1. 

 

Obrázok 1. Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu (Vlastné spracovanie) 

Destinácia cestovného ruchu sa z pohľadu marketingu chápe ako produkt územia, ktorý je 
cieľovým objektom marketingových aktivít konkrétnych subjektov. Produktom je nielen 
samotné územie, ale všetko, čo ponúka svojim rezidentom a návštevníkom na uspokojovanie 
individuálnych a kolektívnych potrieb. Ďalší pohľad na destináciu poskytuje riadenie, čiže 
manažment destinácie zameraný na kreovanie a ponuku prostredia vhodného pre aktivity 
cestovného ruchu. 
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2.2. Kúpeľné miesto ako destinácia cestovného ruchu 

Pre každú destináciu cestovného ruchu je charakteristická destinačná identita, t. j. stotožnenie 
sa so základnou a pre dané miesto typickou charakteristikou. Identita každého kúpeľného 
miesta je daná existenciou prírodných liečivých zdrojov, ktoré predurčujú zaradenie 
kúpeľných miest do kúpeľného destinačného typu, kde prevažujúcou a najtypickejšou 
turistickou atraktivitou sú prírodné liečebné kúpele ponúkajúce komplex kúpeľných služieb. 
Za vedúce subjekty danej destinácie sa považujú kúpeľné podniky spolupracujúce s ostatnými 
subjektmi v kúpeľnom mieste. 

Kúpeľné miesto je územie obce, resp. časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné 
liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na 
vykonávanie kúpeľnej starostlivosti. Charakterizujú ho dostatočne výdatné prírodné liečivé 
zdroje, zdravotnícke zariadenia poskytujúce kúpeľnú starostlivosť, vyhovujúci stav životného 
prostredia vrátane prírodných a urbanistických daností obce. Kúpeľné miesto so svojím 
genius loci tvorí jadro  koncentrovaného cestovného ruchu v širšom geografickom priestore.  

Lokalizačné predpoklady 

Prírodné predpoklady v kategórii vodstvo tvorí predovšetkým podzemná voda, ktorá na 
zemský povrch vystupuje v podobe zostupného, resp. vzostupného prameňa. Ide o zdroje 
termálnych vôd a minerálnych vôd, ktoré sú uznané za liečivé, sú  typické pre dané kúpeľné 
miesto a tvoria základ pre vznik balneologických kúpeľov. Pre kúpeľné miesta sú 
charakteristické tiež vodné plochy, akými sú moria, rieky, jazerá, rybníky, vodné nádrže a 
priehrady, ktoré rozširujú ponuku kúpeľného miesta na ďalšie rekreačné využitie 
s možnosťou podnikateľských aktivít ďalších podnikateľských subjektov.   

Významným prírodným predpokladom je podnebie, t. j. klimatické podmienky (vonkajšie 
klimatické ukazovatele, kvalita ovzdušia a mikroklimatické podmienky prírodných 
podzemných priestorov) vhodné na vznik klimatických kúpeľov najmä v horských 
a podhorských oblastiach. Reliéf  kúpeľných miest tvorí horizontálna a vertikálna členitosť 
a jej využitie pre „outdoorové“ aktivity kúpeľných klientov. Rastlinstvo reprezentujú 
predovšetkým kúpeľné parky, priľahlé lesy, prípadne prírodné rezervácie a národné parky 
vhodné na rekreačné využitie kúpeľného prostredia. Živočíšstvo spájané s kúpeľným miestom 
možno vnímať v podobe zoologických záhrad, rybárskych a loveckých revírov, ktoré majú 
schopnosť zatraktívniť danú destináciu. 

Umelo vytvorené predpoklady, kde patria  kultúrno-historické pamiatky a zariadenia sú 
charakteristické pre každé kúpeľné miesto, ktoré poznačila  kultúra a história v priebehu 
svojho vývoja.  Odráža sa to hlavne v urbanizácii kúpeľných miest a architektúre kúpeľných 
objektov. V kúpeľných miestach možno nájsť sakrálne pamiatky, galérie, múzeá, kultúrne 
stánky atď. Je tu pomerne široká ponuka kultúrnych atraktivít pre rezidentov, návštevníkov  
a kúpeľných klientov. Problematika je taká široká, že by si zaslúžila samostatné spracovanie. 
Destinácie kúpeľného cestovného ruchu sú zároveň destináciami kultúrneho cestovného 
ruchu, ktoré je vhodné na realizáciu rozličných spoločenských podujatí.  
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Realizačné predpoklady 

Realizáciu cestovného ruchu v kúpeľnej destinácii zabezpečuje fungujúca infraštruktúra so 
všetkými druhmi dopravy a dopravných prostriedkov, ktorými sa tu možno dopraviť. Vplyv 
dopravy na kvalitu ovzdušia a hluková záťaž je predmetom sústavného monitoringu 
kúpeľných miest z aspektu minimalizácie a vylučovania nepriaznivých elementov. 
Z technickej infraštruktúry osobitné miesto zaujímajú vodovody a kanalizácie v súvislosti 
s prítokom bežnej a liečivej vody do kúpeľných zariadení a odtokom použitých vôd.  

Supraštruktúru  reprezentuje materiálno-technické zabezpečenie, kde patria ubytovacie 
zariadenia členené podľa platnej vyhlášky (Vyhláška MH SR č. 277/2008, ktorou sa 
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií 
a tried). Stravovacie zariadenia so stravovacou, spoločenskou a zábavnou funkciou môžu byť 
vo vlastníctve kúpeľných podnikov ale aj iných vlastníkov určené na realizáciu viazaného a 
voľného cestovného ruchu. Dôležitú časť supraštruktúry tvoria športovo-relaxačné zariadenia, 
zariadenia obchodu a služieb, informačné centrá a turistické informačné kancelárie, 
cestovné agentúry a cestovné kancelárie, inštitúcie peňažných a poisťovacích služieb a iné 
organizácie. 

Selektívne predpoklady 

Aj keď kúpeľná destinácia je určená pre všetky kategórie obyvateľstva, z demografických 
faktorov je v súčasných podmienkach osobitne zaujímavá skupina seniorov, vzhľadom na 
skutočnosť, že týždenné seniorské pobyty  kúpeľoch sú dotované vládou Slovenskej 
republiky. Z politického prostredia upierame pozornosť na ostatné parlamentné voľby a na 
úspech Slovenskej národnej strany, pre ktorú je rozvoj kúpeľníctva jednou z programových 
priorít. Pozitívne hospodárske výsledky v Slovenskej republike dosiahnuté za uplynulé 
obdobie vplývali na rast príjmov  obyvateľov s odrazom v raste výdavkov na služby vrátane 
kúpeľných služieb. Marketing a strategická spolupráca sú samostatnými selektívnymi 
faktormi rozvoja destinácie, preto sa im venuje osobitná pozornosť. 

2.3. Realizácia destinačného manažmentu v kúpeľnom mieste 

Rozsiahla ponuka produktov  kúpeľného miesta s predpokladmi rozvoja cestovného ruchu 
v kúpeľnej destinácii upozorňuje na skutočnosť, že kúpeľný podnik nemôže, 
a v súčasnosti ani nie je schopný uskutočňovať celý rozsah činnosti spojených s tvorbou, 
ponukou a predajom produktov. Realizácia destinačného manažmentu sa preto stáva 
nevyhnutnou podmienkou rozvoja destinácie kúpeľného cestovného ruchu. 

Destinačný manažment  

Riadenie kúpeľného miesta ako destinácie cestovného ruchu vychádza zo všeobecných zásad 
destinačného manažmentu, ku ktorým patrí: 

 kreovanie prostredia atraktívneho pre cestovný ruch, 
 zabezpečenie potrebnej infraštruktúry a supraštruktúry, 
 rozvoj ľudských zdrojov, 
 tvorba systému produktov v spojitosti s poskytovaním služieb, 
 kvalitatívne a kvantitatívne uspokojovanie potrieb návštevníkov, 
 koordinácia činností spolupracujúcich subjektov v destinácii, 
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 marketingový manažment destinácie, 
 zriadenie organizácie destinačného manažmentu. 

Uvedené zásady sa, samozrejme, uplatňujú aj v destinačnom manažmente kúpeľnej 
destinácie, ktoré sa prioritne odvíjajú od kreovania kúpeľného prostredia vnímaného na 
úrovni kúpeľného územia, kúpeľného miesta a krajinného prostredia.  

Destináciu kúpeľného typu charakterizujú kúpeľné služby s nadväzujúcim systémom  
produktov, ktoré rozširujú produktové portfólio destinácie. Okrem kúpeľných podnikov sa na 
ponuke produktov podieľajú ďalšie podnikateľské subjekty participujúce na vytváraní 
marketingových opatrení tak pre oblasť produktov, ako aj pre oblasť návštevníkov. 
Predpokladom dobrého riadenia kúpeľnej destinácie je kompletný marketing spojený 
s analýzou trhu a formovaním profilu destinácie. 

Vytvorenie pozitívneho imidžu destinácie je závislé od komunikácie kúpeľného podniku 
s partnerskými organizáciami podnikateľského, verejného a dobrovoľníckeho sektoru, 
médiami, rezidentmi, kúpeľnými klientmi, verejnosťou, prípadne aj s ďalšími organizáciami. 
Nezastupiteľné miesto má propagácia kúpeľnej destinácie na domácom a zahraničnom 
cestovnom trhu formou správne volených propagačných nástrojov.  

Cieľom destinačného manažmentu je permanentné zvyšovanie počtu návštevníkov 
v destinácii, zvyšovanie výdavkov návštevníka počas pobytu, zvyšovanie počtu vracajúcich sa 
návštevníkov a  predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Systémové riešenie rozvoja 
cestovného ruchu v kúpeľnej destinácii na základe existujúceho potenciálu primárnej a 
sekundárnej ponuky je závislé od kooperácie kúpeľných podnikov s ostatnými organizáciami 
v rámci kooperatívneho manažmentu. 

Kooperatívny manažment 

Predstavuje funkčné partnerstvo a spoluprácu  zúčastnených subjektov tak, aby sa 
zabezpečovali stanovené ciele a zároveň eliminovali protichodné záujmy. V cestovnom ruchu 
nijaký podnikateľský subjekt nepôsobí izolovane, preto je kooperácia nevyhnutnou 
podmienkou realizácie podnikateľských aktivít v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. 
Kooperatívny manažment predpokladá účinnú koordináciu činností v destinácii cestovného 
ruchu založenú na efektívnej komunikácii kúpeľného podniku s partnerskými organizáciami. 
V praxi ide o vytvorenie siete spolupracujúcich subjektov a prepojenie podnikového 
manažmentu s organizáciou destinačného manažmentu na lokálnej, regionálnej, národnej, 
prípadne aj na medzinárodnej úrovni. Kooperácia v kúpeľných miestach sa zameriava najmä 
na: 

 podporu zvyšovania atraktívnosti kúpeľného miesta, 
 súčinnosť podnikateľov a orgánov miestnej samosprávy s obyvateľstvom, 
 zlepšovanie starostlivosti o návštevníkov, 
 poskytovanie informácií a poradenstvo, 
 získavanie hostí vykonávaním spoločného marketingu, 
 spoluprácu s cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami, 
 prácu s verejnosťou, propagáciu a ďalšie špecifické činnosti. 

 



48 
 

2.4. Organizácie destinačného manažmentu 

Organizácia destinačného manažmentu je právnická osoba zameraná na riadenie cestovného 
ruchu na určitom území. Je tvorená a financovaná najsilnejšími a najvýznamnejšími partnermi 
regiónu s možosťou členstva ďalších subjektov. Základnou funkciou organizácie je rozvoj 
a aktívny predaj produktov destinácie, koordinácia a vedenie tvorby produktu, stanovenie 
ceny a hľadanie najlepších distribučných ciest pri využití adekvátnych prostriedkov podpory 
predaja. 

Realizácia činností prostredníctvom organizácie destinačného manažmentu zabezpečujúca 
rozvoj a spoluprácu v  destinácii je znázornená na obrázku 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2. Činnosť organizácie destinačného manažmentu (GANTEINBEIN, B. – ZOGG, K.  Tourism 
Development in Zvolenská kotlina. In Folia Turistica 4, s. 118.) 

Politická základňa vytvára predpoklady pre vznik a fungovanie organizácií destinačného 
manažmentu na jednotlivých úrovniach riadenia spoločnosti. Národnou organizáciou 
destinačného manažmentu v Slovenskej republike je Slovenská agentúra pre rozvoj 
cestovného ruchu (SACR), ktorá osobitnú pozornosť venuje kúpeľnému cestovnému ruchu 
cez propagačné aktivity na domácom a zahraničnom cestovnom trhu. Po ostatných 
parlamentných voľbách sa jednou z priorít rozvoja národného hospodárstva stáva 
kúpeľníctvo, teda možno očakávať, že stimuly sa budú týkať aj podpory organizácií 
destinačného manažmentu v kúpeľných miestach. 

Participácia  vyjadruje účasť, t. j. podiel jednotlivých subjektov  na činnosti organizácie 
destinačného manažmentu. Tá preberá koordinačnú úlohu pri riadení destinácie v oblasti 
plánovania a definovania strategických cieľov. Významnou je činnosť pri zabezpečovaní 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov spojených s ponukou produktov, aby  zodpovedala 
požiadavkám kúpeľných klientov a návštevníkov. Podstatnou je ponuka zdravotníckych 
služieb, ktorá je v kompetencii kúpeľných podnikov, preto aj kúpeľné organizácie majú 
dominantné postavenie v organizáciách destinačného manažmentu. Marketingové aktivity 
však smerujú k ponuke komplexného (kúpeľného) produktu, na ktorom sa zúčastňujú všetky 
subjekty participujúce na činnosti organizácií destinačného manažmentu. Pretrvávajúcou 
nedostatočnou činnosťou je lobing v prospech kúpeľníctva. Vo vzťahu k zdraviu ľudí úsilie 
politických činiteľov preferuje farmaceutické spoločnosti pred kúpeľnými podnikmi, preto 
organizácie destinačného manažmentu by sa mali v tomto smere viac angažovať. Keďže 
prerozdeľovanie finančných prostriedkov je závislé na ich tvorbe, podpora smeruje do tých 
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aktivít, ktoré umožňujú fungovanie samotnej organizácie a zviditeľňovanie destinácie 
v trhovom prostredí.   

V Slovenskej republike majú najväčšie zastúpenie oblastné organizácie cestovného ruchu 
(OOCR) s právnou formou „občianske združenie“.  Podľa registra oblastných organizácií 
cestovného ruchu v súčasnosti pôsobia tieto organizácie destinačného manažmentu: OOCR 
Región Vysoké Tatry, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Košice Tourismus, OOCR 
Dudince, OOCR Nízke Tatry Juh, OOCR „Šariš“ – Bardejov, OOCR Región Gron, OOCR 
Záhorie, OOCR Trenčianske Teplice, OOCR Región Horné Považie, OOCR Trnava Tourism, 
OOCR Rajecká dolina, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, OOCR Turiec – Kremnicko, 
Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Zemplínska OOCR, OOCR Stredné Slovensko, 
OOCR Malá Fatra, OOCR Región Banská Štiavnica, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu, OOCR Kysuce, OOCR Žitný ostrov, OOCR 
Rezort Piešťany, OOCR Región Liptov, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, OOCR 
Klaster Orava,  OOCR Región Horná Nitra – Bojnice, OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, OOCR 
Región Senec, OOCR Región Šariš, OOCR Podunajsko, OOCR Trenčín a okolie, OOCR 
Slovenský raj & Tatry. Vedúcimi členmi OOCR sú všetky kúpeľné podniky podľa územnej 
príslušnosti. Jediným kúpeľným klastrom je Balneaklaster Dudince, ktorý je zároveň členom 
združenia cestovného ruchu OOCR Dudince. 

Záver 

Rozvoj kúpeľných miest nemožno uskutočňovať bez dobre organizovaného destinačného 
manažmentu, ktorý sa realizuje na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 
Riadenie destinácie kúpeľného cestovného ruchu sa zabezpečuje prostredníctvom organizácií 
destinačného manažmentu. Najvýraznejšie zastúpenie majú oblastné organizácie destinačného 
manažmentu s participáciou organizácií pôsobiacich v dvadsiatich piatich kúpeľných 
miestach na Slovensku. Dominantné postavenie kúpeľných podnikov v riadiacich štruktúrach 
destitačnému manažmentu ukazuje na dôležitosť akceptácie požiadaviek kúpeľov pri rozvoji 
regiónu cestovného ruchu.  
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VÍNO V GASTRONOMII 
 

ROLE OF WINE IN GASTRONOMY 
 

VLASTIMIL FIC1, VLASTIMIL KUBÁŇ2, MIROSLAV FIŠERA3 
 

 

Abstrakt 

Víno je vedle vody nejstarším přírodním nápojem v historii lidstva. V České republice se  
v průběhu posledních 6 – 8 let zvýšil zájem o víno a jeho spotřeba dosahuje 20 l na osobu  
a rok. Je to střední uspokojivé množství, které odpovídá charakteru dospělé populace, včetně 
jejího nákupního standardu. Je to však i množství, které vyžaduje, aby lidé, kteří o vinařství 
rozhodují, od činnosti pěstitelské, technologické, obchodní až po konečného zákazníka, byli  
v rámci svých profesí vzděláváni a průběžně informováni. 

Konzum vína se od náhodných setkání postupně přesouvá i do gastronomických zařízení, 
někdy sice jen do jejich „siluet“, ale ve zvyšující se míře i do domácností. Víno se má spojovat 
s pokrmem. Senzorické vjemy, které víno k pokrmu přináší, pokrm přijímá, ale i naopak. 
Výroba a ošetřování vína tichého, ale i příprava vín upravovaných musí zaznamenávat 
snižování syntetických aditiv a zvyšování biologických hodnot a jejich stabilizaci, které jsou 
základními zdroji jakosti nejen vína, ale i potravin. Česká republika má již pro tuto motivaci 
první patent a na vytvoření dalších jakostních ukazatelů se souběžně pracuje. Vzájemný vztah 
biologicky aktivních látek, v jejich nedílné přírodní skladbě, které réva vinná do svých 
produktů již od zelené hmoty révových keřů až do všech produktů z hroznů přináší. To přináší 
nutnost řešit kritické body úbytku těchto biologicky aktivních látek. Celý profesní tým ve svém 
odpovídajícím postavení je musí svým způsobem ovládat, až do finálního užití konečným 
zákazníkem. 

 Klíčová slova 

Biochemické vztahy, víno, pokrmy, aditiva synthetická a biologická, antioxidační kapacita.  

 

Abstract 

Wine is next to the water oldest natural beverage in the history of mankind. In the Czech 
Republic over the past 6-8 years has increased interest in wine and its consumption is 20 
liters per person per year. It is a medium satisfying an amount which corresponds to the 
nature of the adult population, including its shopping standard. It is, however, an amount that 
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requires people who make decisions about the winery, from the activities of production, 
technology, sales to final customers were within their professions, educated and kept 
informed. 

The consumption of wine from random encounters gradually moved into the dining facilities, 
although sometimes only to their "silhouettes", but to an increasing extent also in households. 
The wine has an associate with food. Sensory perceptions that bring wine to the dish, dish 
receives, but also vice versa. Production and treatment of silent wines, but also the 
preparation of wines treated must record the reduction of synthetic additives and increasing 
the biological value and their stabilization, which are essential sources of quality not only 
wine, but also food. Czech Republic has been the motivation for this first patent and to create 
more quality indicators are working concurrently. The interrelationship of biologically active 
substances in their natural integral structure that vines in their products from the green mass 
of vines until all grape product brings. This brings a need to address the loss of the critical 
points of these biologically active substances. The whole professional team in its 
corresponding position is a must operate in a way, until the final end-use customer. 

Key words 

Biochemical relations, wine, food, synthetic and biological additives, antioxidant capacity. 



52 
 

Úvod 

Zájem o víno se v posledních 10 – 15 letech postupně zvyšuje, nové vinice se zakládají  
i mimo Evropu, v České republice spotřeba vína dosahuje 20 l na osobu a rok. Je to středně 
uspokojivé množství, které odpovídá obecnému charakteru dospělé populace v ČR, včetně 
jejího nákupního standardu. Je to však i množství, které vyžaduje, aby lidé, kteří ve své 
kompetenci o charakteru vinařské produkce jako komplexu, tj. od produkce hroznů, 
technologických výrobních postupů až do fáze obchodní ke konečnému zákazníkovi 
rozhodují, byli ve svých profesích vzděláváni a průběžně informováni. Všeobecnou tendencí 
je postupné zvyšování vstupu vína do soustavy gastronomie, což je myšleno nejen v rámci 
veřejného stravování, ale i do domácností. Postupně se zvyšuje i tato snaha a je nutno ji na 
všech stupních podporovat. Znamená to, zvyšovat podíl žen na všech pozicích výrobních, 
obchodních a gastronomických, včetně jejich vzdělávání. S potěšením lze konstatovat, že se 
tak již děje. Víno se již nestává jen součástí různých oslav a náhodných setkání, často 
utajovaných, ale veřejnou součástí stravování, pochopitelně ve vhodnou denní dobu  
a pracovní povinnosti. 

Jeví se nám zde tři základní podmínky užití vína, tj.: 

 a) znát víno a umět je do gastronomie zařadit   

b) umět víno pro svoje uspokojení ocenit    

c) prostá skutečnost umění požívání (popíjení) vína  

V souhrnu těchto předpokladů je i u nás pokrok již značný, neboť nutno poznamenat, že spolu 
se zvýšeným konzumem vína se nezvyšuje spotřeba alkoholu jako takového. Víno, a nemusí 
to být jenom révové, je produkt přírody, prakticky bez spolupůsobení fyzikálních zásahů, 
zvláště tepelných apod. Je tedy uměním jak enotechnologa, tak dnes již i enogastronoma řídit 
a orientovat celý produkční postup v maximální možné míře na přírodní bázi, s možností 
postupného omezování synthetických i povolených aditiv. Jejich součinnost není myšlena jen 
osobní, ale vzájemně informační je pro vstup vína do gastronomie nezbytná. Konečný 
zákazník, dnes již i u nás dokáže „po svém“ a pro sebe posoudit víno a oblíbit si „své víno“. 
To znamená víno s příslušnou technologií. 

 

1 Složení vín 

Obecně lze konstatovat, že kvalita vína není dána jen obsahem cukru v hroznové šťávě, 
následně v moštu a tím pak alkoholu ve víně. Významné je zastoupení biologických hodnot, 
minerálních látek a jejich syntéza, Zdroje pochází již z celé soustavy pěstitelské, od podmínek 
klimatických, stanovištních, agrotechniky a vyrovnané výživy porostu vinice. 

Dále pak stabilizace vyrovnaných biologických hodnot v průběhu technologických postupů. 
Užití vína v gastronomii ve smyslu vzájemného spojení hodnot obou komponentů. Je to 
především barva, nažloutlá, zelenavá, růžová – flavony, chlorofyl, karetonoidy a jiné pro vína 
bílá. U modrých odrůd jsou to barviva červená, modrá až černá (antokyaniny), jsou uzavřeny 
uvnitř buněk a ve svém spojení však dotvářejí intenzitu barvy červené. Révová vína obecně 
jsou tvořena mimo vody a etanolu (cca 8 – 13% obj., u specifických, např. tokajských a jiných 
dalších až 20% obj.) také z velkého množství látek těkavých a netěkavých. Z těkavých látek 
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jsou to např. alkoholy, těkavé organické kyseliny a jejich estery a řada látek aromatických. 
Některé látky vytvářejí celkový extrakt vína, který je představován např. cukry a podíly 
necukernými, kde jsou zastoupeny, kyseliny, bílkoviny, pektiny, vitamíny, barevné látky, 
případně tuky. Minerální látky, kde nespalitelným podílem je popel, budou uvedeny 
samostatně. 

Vedle těchto senzoricky významných látek však obsahuje celou řadu významných biologicky 
aktivních látek, které velmi často vykazují tak zvané zdravotní benefity. Jejich přítomnost 
vysvětluje např. „francouzský paradox“. Patří sem především fenolové a dusíkaté látky, 
třísloviny (u modrých odrůd 3 - 4%), organické kyseliny a jejich soli, vosky, bílkoviny, 
pektiny, tuky, enzymy, vitamíny atd. Tyto látky ve značné míře vytvářejí i charakter odrůdy, 
chuť a vůni vína, ale mají především významné antimikrobiální a antioxidační vlastnosti. 
Tyto antioxidanty jsou schopné eliminovat reaktivní kyslíkaté sloučeniny (reaktive oxygen 
substances – ROS nebo tzv. kyslíkové radikály), které se tvoří jako meziprodukty nebo 
vedlejší produkty metabolických procesů v lidském organismu nebo působením vnějších 
stresových faktorů (stresorů). 

Obsah fenolových látek ve víně a moštu závisí na odrůdě určené pro výrobu vín. Řada těchto 
senzoricky i technologicky významných látek se v průběhu technologického procesu ztrácí 
vlivem oxidace, nedokonalým lisováním a následnou macerací. Fenolové látky odpovídají za 
barvu, hořkou a tříslovitou chuť a za antioxidační a antimikrobiální vlastnosti. Rozdělujeme je 
na neflavonoidy (především deriváty benzoové a skořicové kyseliny) a flavonoidy 
(anthokyany, flavan-3-oly a flavonoly). Deriváty skořicové kyseliny (hydroxyskořicové 
kyseliny) představují hlavní fenolové sloučeniny v bílém víně. Mezi ně patří kyselina p-
kumarová, kyselina kávová a kyselina ferulová. Mezi deriváty benzoové kyseliny 
(hydroxybenzoové kyseliny) zařazujeme p - hydroxybenzoovou, vanilinovou, gallovou, 
syringovou a salicylovou kyseliny. Mezi minoritní skupinu fenolových látek patří i stilbeny, 
které zařazujeme mezi nízkomolekulární látky, tzv. fytoalexiny, s výraznými 
antimikrobiálními vlastnostmi, jakými jsou například nejčastěji v literatuře uváděný trans-
resveratrol (trans-3,4´,5-trihydroxystilben). Jak ukazují některé nejnovější výsledky, je jeho 
význam výrazně přeceňován ve srovnání s dalšími fenolovými sloučeninami s obdobnou 
strukturou a tedy i obdobnými vlastnostmi. V naprosté většině případů u takto složitých směsí 
látek je velmi obtížné jednoznačně určit jejich individuální antioxidační vlastnosti, zvláště pak 
v případech, kdy se uplatňují synergické a antagonistické vlivy naprosté většiny přítomných 
sloučenin a kdy se jedná o komplexní působení celého souboru látek.  

Z organických kyselin má největší zastoupení kyselina vinná a jablečná. Většinou je obsah 
kyseliny vinné výrazně vyšší, než obsah jablečné kyseliny. U některých odrůd nebo lokalit 
však může být obsah kyseliny jablečné v hroznech podstatně zvýšen. Minoritní zastoupení má 
citrónová kyselina, jejíž význam narůstá v průběhu jablečno-mléčné fermentace. 

 

2 Technologické aspekty 

Úkolem každé agro-potravinářské technologie je zachování všech zdraví prospěšných látek  
z původní suroviny až do konečného produktu v jejich kvalitativním i kvantitativním 
zastoupení. Ke ztrátám těchto látek může docházet už při předsklizňových, sklizňových  
a posklizňových operací (vlivem mechanického poškození bodavým hmyzem, ptactvem  
či neopatrným zacházením při sklizni nebo transportu, napadení plísní, vlhkem, skladováním 
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atd.). Jednotlivé jednotkové technologické operace však vesměs způsobují snížení nebo 
úplnou degradaci některých vybraných biologicky aktivních látek (BAL). Úpravami 
technologických postupů lze dosáhnou jeho snížení o 25 - 40% vztaženo k limitům povolující 
normy. Nejde tady zatím o eliminaci oxidu siřičitého, ale o možnost jeho snížení cestou 
výlučně biologickou.  

V agro-potravinářském sektoru patří oxid siřičitý v tomto směru k dlouhodobě používaným 
ochranným prostředkům s výrazným antioxidačním a zároveň i antimikrobiálním působením. 
Již řadu desetiletí se hledá nový prostředek, který by nahradil účinky SO2 v komplexní 
technologii řady potravin a přírodních nápojů, včetně vína, u něhož je jeho přítomnost zatím 
zcela nenahraditelná. Oxid siřičitý má nejen antioxidační, ale i bakteriocidní účinek a další 
funkce. Současně je ale i silným alergenem. Lze konstatovat, že pro 20-25% dospělé populace 
je i jeho povolený obsah ve víně zcela nepřijatelný. Nebude dlouho trvat a objeví se zde 
pokyn pro další snížení SO2 

Vzhledem k jeho dosavadnímu zcela výjimečnému využití ve víně, nelze jeho obsah bez 
chemických a mikrobiologických analýz obecně snižovat. Předcházející studie 
(EUROSTARS – Fic, Kubáň) potvrdily starší literární údaje, ale hlavně prokázaly nové 
poznatky a možnosti stabilizace a využití biologických hodnot přírodní antioxidační kapacity 
u révových produktů (zelené letorosty, hrozny, výlisky z hroznů a takzvané zbytkové 
biomasy), vznikajících v průběhu technologických postupů výroby a přípravy vína.  

Předmětem publikačního záměru je doplnění technologických postupů využívajících znalosti 
hodnot přírodní antioxidační kapacity pro snížení doplňkových dávek SO2 jako 
antioxidačního aditiva. Při tom je nutné sledovat obsah endogenního SO2 vznikajícího  
v průběhu alkoholové fermentace, jakož i otázky obsahu redukujících látek v souvislosti  
s obsahem SO2 ve volné formě. Na základě nalezení kritických bodů technologického 
procesu, při kterých dochází k výrazným kvalitativním i kvantitativním změnám přírodních 
rekuktonů (antioxidantů) a zjištění příčin ztrát antioxidačních schopnosti v nich, přičemž je 
možné v maximálně možné míře stabilizovat přirozené antioxidační schopnosti vína a jejich 
zachování či zvýšení ve finálním produktu – víně. 

 

Závěr 

Na základě těchto takto uchovaných hodnot přírodní antioxidační kapacity lze přistoupit k 
redukci (snížení) přídatných dávek exogenního SO2, jako doplňkového antioxidantu.  

Zatím se nelze dotýkat podílu SO2 k činnosti bakteriocidní. Rovněž i tento problém bude 
základním předmětem řešení, ale jako samostatná alternativa. Ve výzkumu a vývoji 
alternativy plné náhrady oxidu siřičitého v technologii výroby a přípravy vína nutno 
pokračovat, což si vyžádá určitě delšího období. 

Vedle hodnot biologických je nutno evidovat i látky minerální především sodík, draslík, 
vápník a hořčík, které ve svém souboru představují jedno z kritérií jakosti, ale i jako součást 
identity a cestu k posouzení pravosti původu. Účastní se i při hodnocení rozmanitosti  
a charakteru vína v četných mikroregionech vinařské produkce, jak v České republice, tak  
i v několika středoevropských zemích v rámci mírné klimatického pásma. Tuto zvláštnost 
speciálních oblastí produkce révy vinné jak v České a Slovenské republice nutno ctít  
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a dokonale celospolečensky využívat. Soubor těchto prvků, doplněných ještě o křemík  
a lithium, ovlivňuje charakter vnímání chuti z hlediska plnosti, vyváženosti vjemu a doznívání 
chutí. Jejich kaudálie, tedy doznívání jsou velkou hodnotou vín právě z těchto členitých 
lokalit.  

Enogastronom musí tyto nejen základní, ale i doplňkové hodnoty poznat, aby je dokázal při 
rámcovém představování souborů pokrmů a vín, ale i opačně, využít. 
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GASTRONOMICKÁ PŘÍPRAVA A POSOUZENÍ KVALITY POKRMŮ 
Z HLEMÝŽDÍHO MASA 

 
SNAIL MEAT DISHES : CULINARY PREPARATION AND QUALITY 

EVALUATION 
 

ROBERT GÁL1, ZUZANA STRATILOVÁ2, ZDENĚK POLÁŠEK3,  
MICHAELA BRYCHTOVÁ4  

 

Abstrakt 

Hlemýždí maso patří do lidské výživy odnepaměti. Podle dochovaných nálezů, už pračlověk 
v době kamenné jedl šnečí maso. V 21. století jsou hlemýždi stále vyhledávanou pochoutkou. 
Mezi největší spotřebitele patří státy jižní Evropy. Ve srovnání s ostatními druhy masa je však 
spotřeba stále zanedbatelná. Hlemýždí speciality jsou převážně považovány za luxusní 
pokrmy. Pojí se s nimi vyšší cena, a tak se stala jejich příprava výsadou restaurací. 
Na základě několika výzkumů je potvrzeno, že konzumace hlemýždího masa roste nejen 
v jihoevropských státech, ale také v dalších zemích světa. 

Klíčová slova  

Hlemýžď zahradní /Helix pomatia/, gastronomie 

 

Abstract 

Snailmeatis a part ofthehuman diet sincetimeimmemorial. According to thepreservedfindings, 
early man was in the Stone Age atesnailmeat. Inthe 21th century are snails still sought 
delicacy. Among the biggest consumers of snail meat are the countries of southern Europe. 
But in comparison with other kinds of meat is consumption still negligible. Snail's specialties 
are mainly considered to be a luxury food. It is associated with a higher price, so snails are 
prepared primarily in restaurants. Based on several research confirm sthateating of snail 
meat grows not only in southern states, but also in other countries. 
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Snail garden /Helix pomatia/, gastronomy 
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Úvod 

Ačkoliv hlemýždě považujeme za francouzskou pochoutku a v dnešní době především jako 
trend v moderní gastronomii. Plži jsou konzumováni už po mnoho tisíc let. Velké množství 
prázdných skořápek bylo nalezeno v jeskyních pravěkých lidí, což naznačuje, že v různých 
částech světa byli hlemýždi běžnou součástí stravy [1].  

V jídelníčku zůstal hlemýžď i se zvyšující se životní úrovní různých kultur (včetně Řeků 
a Římanů). Ve starém Řecku dokonce oceňovali léčivé účinky plžů. Díky tomu už za dob 
Aristotela vznikly první anatomické popisy. I staří Římané byli velkými spotřebiteli 
a chovateli hlemýžďů. Odtud pocházejí první písemné dokumenty o plžích, které se 
dochovaly dodnes. Šneci byli v té době oslavováni hlavně v oboru lékařství k léčbě zažívacích 
potíží. Uchovávali je v tzv. kohlearima, kde také skladovali víno, otruby a další potraviny. 
Římští spisovatelé Tacitus, Virgil a Ovid ve svých pracích popisují cestu posmrtného života, a 
také posmrtnou hostinu, na které nechyběli šneci [2].Ve středověké Evropě, kromě chovu a 
konzumace, se lidé také zabývali přepravou. Oblíbený způsob ve staré Vídni bylo splavování 
hlemýžďů po Dunaji v sudech po 10.000 kusech. Je také známo, že hlemýžď patří téměř 2000 
let mezi oblíbená jídla čínského císaře [3]. Do Spojených států byl prý přivezen v roce 1850. 
Dokonce se zde slaví i Národní den šneků, National Escargot, a to 24. května [4]. 

1 Spotřeba  a  konzumace masa hlemýžďů 

Spotřeba hlemýždího masa v posledních letech zaznamenává výrazný růst ve všech zemích. 
Konzumace je však v porovnání s průměrnou roční spotřebou běžných druhů masa 
zanedbatelná. Důvodem by mohlo být nízké povědomí o nutričních hodnotách plže, možnosti 
následné úpravy, a v některých státech, velmi omezená nabídka produktů. Pro tyto nedostatky 
jsou hlemýždi především připravováni v restauracích anebo zpracováváni průmyslovými 
podniky na polotovary, které jsou po tepelném ohřevu připraveny k přímému konzumu. 
Zvyšující se trend v konzumaci hlemýždího masa je postaven nejen na gastronomické úpravě, 
ale také na vysokých nutričních hodnotách. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.  Hlemýžď zahradní  /Helix pomatia/ [19] 

Hlemýždí maso není součástí běžného českého stravovacího režimu, a tak i spotřeba je u nás 
oproti ostatním státům Evropské unie velmi nízká. Domácí spotřebitelé zkonzumují přibližně 
10 tun hlemýžďů za rok, což činí vzhledem k počtu obyvatel cca 0,001 kg/os/rok. Pro lepší 
představu o spotřebě je nutno poznamenat, že jeden kus hlemýždího masa připraveného ke 
konzumaci, tedy bez trávicího traktu, váží v průměru 2,5 g, převedeno na spotřebu tj. necelá 
půlka hlemýždě na osobu a rok. I když spotřeba stále stoupá, v porovnání s vývozem je 
v České republice zanedbatelná [5].  
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Největším světovým spotřebitelem hlemýždího masa je bezesporu Francie. Roční průměrná 
spotřeba hlemýžďů se pohybuje okolo 25.000 tun [6]. Podle těchto údajů je spotřeba 
hlemýžďů ve Francii (60 mil.obyvatel) na osobu a rok 0,417 kg. Opět za předpokladu, že 
hlemýždi váží v průměru 2,5 g, tj. 1042 kusů hlemýžďů na osobu a rok. Francouzi v současné 
době (údaj z roku 2006) nejsou schopni produkovat dostatek hlemýžďů na domácím trhu, aby 
uspokojili poptávku. Italský trh hlemýždího masa se v letech 1982 - 1992 dokonce 
ztrojnásobil. V roce 1992 se spotřeba v Itálii (58 mil. obyvatel) odhadovala na 7.200 tun [7], 
tj. 0,124 kg/os/rok tzn. 310 kusů hlemýždího masa upraveného ke konzumaci. Tento údaj 
nebere v úvahu velké množství hlemýžďů spotřebované soukromými sběrateli, a proto do 
statistik vstupuje pouze spotřeba z tradičních obchodních kanálů. Mezi další významné 
spotřebitele hlemýždího masa v EU se řadí také Řecko [7].    

Dnes existuje přes 100 různých druhů jedlých hlemýžďů. Ve Francii jsou nejvíce oblíbené 
dva typy: 'Petit-Gris' (vědecky známý jako Helix Aspersa) a 'Hlemýžď de Bourgogne' 
(vědecky známý jako Helix pomatia) [8].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 2 Servírování hlemýžďů [19] 

Maso z tuzemských zdrojů pochází až na výjimky z volné přírody. Šnečí farmy v Česku 
v podstatě neexistují. Kvalita šneků se u jednotlivých druhů liší. Prakticky celý objem 
tuzemského sběru tvoří hlemýžď zahradní (Helix pomatia) považovaný jako standard mezi 
plži. V Česku existuje i několik chovatelů, kteří se zaměřují na výběrové druhy šneků, jde ale 
spíše o okrajovou záležitost, dodávky masa smluvně řešené přímo mezi dodavatelem 
a odběratelem např. restaurací [9]. 

Hlemýždí maso je delikatesou, kterou například ve francouzské kuchyni vyhledávají gurmáni 
z celého světa. I u nás má využití hlemýžďů v kuchyni svou tradici, jak můžete zjistit při 
pročítání některých starších kuchařských knih. Například za první republiky, kdy byl patrný 
francouzský vliv na kuchyni mnohých předních českých hotelů, nebyli hlemýždí pokrmy 
ničím tak výjimečným jako dnes. Většinou se jednalo o hlemýždě zahradního (Helix 
pomatia). 
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Obr. č. 3 Servírování hlemýžďů [19] 

Otevření hranic a možnost cestování, poznávání v posledních desetiletích vydatně přispělo k 
objevování nových chutí. A pokud poptávka po hlemýždím mase ještě poroste, pak bude 
intenzivní farmový chov hlemýžďů jediným způsobem jak ji uspokojit [15]. 

2 Gastronomická příprava a stolování 

V praxi je možno šnečí maso koupit částečně nebo úplně připravené. Lze koupit maso buď 
čerstvé, konzervované nebo mražené, polotovar (připraven k vaření), nebo se dá koupit 
výrobek k pečení (maso v ulitě doplněné máslem a ochucené česnekem a bylinkami - úprava 
„Bourgogne“). Základní úprava se ve většině případů opakuje [16]. Hlemýždí polotovar se 
rozmrazí a 2,5 hodiny se vaří. Velikostně se přiřadí ke každé kalibraci masa adekvátní ulita. 
  

 

 

 

 

 

   
  

Obr. č. 4 Polotovar hlemýždího masa [17]         

Maso se ručně vtlačí do ulity (ne příliš hluboko) a mírně zamrazí. Tím se maso zafixuje u 
otvoru ulity. Do vytvořeného prostoru se vmáčkne připravené bylinkové máslo (máslo, 
česnek, sůl, petržel). Bylinkové máslo je homogenní směs připravená v kutru. Naplněné kusy 
se pokládají na pečící aluminiovou misku vytvarovanou na ulity. Balí se vakuově a výrobek je 
připraven k expedici. Pro domácí přípravu stačí vložit do trouby na zapečení [7]. 
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Obr. č. 5  Hlemýždi „Bourgogne“ [18]                                                     Obr. č. 6 Kleště na hlemýždě [18] 

Hlemýždi se obvykle konzumují jako předkrm. Jsou obecně považováni za lahůdku a tomu 
odpovídá i vyšší cena. Připravují a konzumují se převážně v restauracích. Ve Francii jsou 
šneci, jako tradiční specialita, spotřebováváni doma. Spotřebitelé dávají přednost plžům ve 
skořápce a jen v menší míře šnečímu masu v omáčce [7].  

 

 

Obr. č. 7 Pomůcky ke stolování [18]               Obr. č. 8 Možnost servírování hlemýždů 
[7] 

V restauraci se na jednu porci podává 6 nebo 12 kusů. Při správném stolování se na hlemýždě 
používají speciální kleště, kterými se přidržuje ulita, zatím co malou tenkou vidličkou se 
z ulity vytáhne maso [7]. 
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Závěr 

Hlemýždí maso je vysoce kvalitní potravina, která je bohatá na bílkoviny, má nízký obsah 
tuků a je dobrým zdrojem železa [10]. Podle srovnávacích studií některých odborníků se 
hlemýždí maso, co se týče výživové hodnoty, vyrovnává ne-li předčí nutriční hodnoty běžně 
konzumovaných druhů masa (vepřové, hovězí, drůbeží, rybí). Obsah bílkovin se pohybuje 
mezi 15 – 18%. Vzhledem k nízkému množství tuku 0,49 – 2,4 % můžeme toto maso zařadit 
mezi dietní stravu [11, 2, 12]. Vysoký zdravotní prospěch z konzumace plžů plyne také z 
obsahu esenciálních mastných kyselin, jako kyseliny linolové a linolenové. Brazilská studie 
zabývající se nutriční skladbou hlemýždího masa odhaduje, že 75 % tuku v hlemýždi tvoří 
nenasycené mastné kyseliny (z toho 57 % polynenasycených mastných kyselin, 15,5 % 
mononenasycených mastných kyselin) a 23,25 % nasycené mastné kyseliny. Maso také oproti 
ostatním druhům maso obsahuje velmi nízké množství cholesterolu [13]. V mase je asi 80 % 
vody a hlavními minerály byly zjištěny Ca, P, K, Mg a Na. Nicméně ani Fe netvoří 
zanedbatelné množství, vědecké studie dokonce udávají 3,5 – 12,2 mg/100g [10, 2].  Také 
byla u hlemýždě Helix pomatia zkoumána účinnost asimilace potraviny obohacené uměle o 
Cu. Z výsledků vyplývá, že v mase hlemýždě zůstává až 97 % požitého kovu. Správným 
výkrmem bychom tedy mohli dosáhnout nutričně bohaté potraviny [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

Obr. č. 9 Gastronomická příprava hlemýžďů [19] 

S těmito potravinami se můžeme setkávat jak již v gastronomických zařízeních, ale 
také některé lze zakoupit v prodejních řetězcích ve formě polotovarů k vlastnímu dohotovení. 
Pokrmy z hlemýžďů jistě ani v budoucnu nebudou zastávat v našem jídelníčku majoritní 
postavení. Zároveň však mohou být velmi zajímavým gurmánským zpestřením a součástí 
tradičních pokrmů – pro nás specialit ze zemí Francie a Řecka.  
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KOMPARACE HMOTNOSTNÍCH ZTRÁT KUŘECÍHO MASA PO 
TEPELNÉ ÚPRAVĚ 

 
COMPARISON WEIGHT LOSS CHICKEN MEAT AFTER HEAT 

TREATMENT 
 

JAN HRABĚ1, TOMÁŠ  JEŘÁBEK2, IGNÁC HOZA3, JAN MALINKA4 
 

Abstrakt 

V rámci experimentu bylo provedeno sledování hmotnostních ztrát definovaných částí 
jatečného těla kuřete (kuřecí stehna a prsa) po tepelné úpravě.  Pro tepelné opracování byly 
použity technologie pečením, vařením, smažením v trojobalu, grilováním a vařením ve vakuu 
technologií SousVide. K experimentu bylo použito 8 vzorků kuřat od 4 různých výrobců. Cílem 
bylo provést komparaci zjištěných hmotnostních ztrát dle použité technologie, jejich srovnání 
s literárními údaji a následné senzorické hodnocení jakosti. Nejnižší hmotnostní ztráty byly 
zjištěny při použití technologie vařením ve vakuu (SousVide). Při senzorickém  hodnocení byly 
nejvíce preferovány vzorky připravené pečením, zejména ve znaku chuť, vůni a barva 
finálního produktu, konzistence byla naopak nejlépe hodnocena u vzorků vařených ve vakuu. 

Klíčová slova 

Hmotnostní ztráty, kuřecí maso, kuřecí stehna, tepelné opracování, senzorická jakost 

Abstract 

In an experiment was conducted monitoring weight loss defined parts of the carcase chicken 
(chicken legs and breasts) after heat treatment. For thermal treatment technologies have been 
used by baking, boiling, frying in breadcrumbs, grilling and cooking in vacuum technology 
SousVide. The experiment was 8 samples from chickens four different manufacturers. The aim 
was to compare observed weight loss according to the technology used, their comparison with 
literature data and the subsequent sensory quality evaluation. The lowest weight loss were 
found using the technology to cooking in vacuum (SousVide). In sensory evaluation the most 
preferred samples are prepared by baking, particularly in character taste, smell and color of 
the final product consistency was conversely best evaluated in samples cooked under vacuum. 
Keywords: weight loss, chicken, chicken thighs, heat treatment, sensory quality. 

Key words 

Weight loss, chicken, chicken thighs, heat treatment, sensory quality 
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Úvod 

Kuchyňská úprava kuřecího masa tepelným opracováním patří mezi nejdůležitější 
technologické operace zajištující především zdravotní nezávadnost, stravitelnost 
a senzorickou jakost (chutnost výrobku). Tyto faktory jsou pro konzumenta rozhodující. 
Tepelné opracování masa je kritickým kontrolním bodem (CCP) a dodržení stanovených 
parametrů  (teploty, doby ohřevu) je fundamentálním požadavkem pro zabezpečení  zdravotní 
nezávadnosti. Tento požadavek musí být dodržen při všech formách tepelné úpravy.  

Konzument vnímá přijímanou potravinu především hédonicky, hodnotí chutnost, která je 
ovlivněna především tepelnou úpravou. V práci je provedena komparace modifikovaných 
způsobů tepelné úpravy (pečení, vaření, smažení v trojobalu, grilování, konfitování 
a technologie vařením ve vakuu (SousVide) a posouzen jejich vliv na hmotností ztráty 
a senzorickou jakost tepelně opracovaného kuřecího masa.  

Hmotnostní ztráty a senzorická jakost vzájemně korelují. Lze předpokládat, že při vysokých 
hmotnostních ztrátách dojde k významnému uvolnění úbytku volné vody z drůbeží svaloviny, 
což zhorší senzorické vlastnosti, především konzistenci masa, rovněž jeho chuť a vůni. 
Konzistence masa bude méně šťavnatá, suchá až dřevitá. Chuť a vůně prázdná, netypická, 
příp. se projeví cizí pachy, příchutě. 

Vysoké hmotnostní ztráty přináší riziko, že výrobce na jedné straně  nedodrží deklarované 
hmotnosti masové složky hotového pokrmu (poškodí konzumenta) a při volném prodeji 
(stánkaři, bistra apod.) se hmotnostní ztráty projeví bezprostředně na nižším ekonomickém 
profitu prodejce. V posledních letech se úroveň strojně technologického vybavení 
v gastronomii rapidně zlepšila. Gastronomické provozy mají k dispozici nové moderní 
technologie, které umožňují jednak šetrnější tepelnou úpravu, což je přínosem z pohledu 
nutričního, rovněž tak i  vyhovující senzorické jakosti.  

1 Specifikace hmotnostních ztrát při zpracování potravin  

Hmotnostní úbytky se uskutečňují při tepelné přípravě převážně ztrátou vody, případně 
i jiných látek, např. tukových, dusíkatých nebo i nerostných. Mění se přitom hlavně poměr 
vody k ostatním složkám. Ztráty jsou ovšem měnivé, pohybují se od několika málo procent 
(např. u brambor vařených ve vodě) do několika desítek procent (např. u vařených nebo 
smažených čerstvých hub) a závisejí značně na způsobu kuchyňské úpravy i na druhu použité 
potraviny. [1] 

Tepelná příprava dle PAULESE a CIDLINSKÉHO [2] má za následek nejen úbytek váhy 
masa, jak je patrné z následující tabulky, ale také úbytek živin, způsobený jednak výluhem, 
jednak částečným znehodnocením masa při nesprávném způsobu jeho přípravy. 2  

Tabulka 1. Hmotnostních ztrát při tepelném opracování 2  

Druh masa Způsob úpravy 
vaření dušení pečení smažení 

Vepřové 30,5 31,7 30,6 20,8 
Hovězí 30,4 32,9 34,1 - 
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Největší hmotnostní ztráty u masa vznikají právě při tepelném zpracování. Aby bylo možno 
výši ztrát kontrolovat, vydávají si různé organizace materiálové normy, které uvádějí 
výtěžnost masa po různých způsobech tepelného zpracování [3], jak ukazuje následující 
tabulka 4. 

Tabulka 2. Výtěžnost masa po různých způsobech tepelného opracování [4, 5] 

V
oj

en
sk

é 
no

rm
y:

 

Druh masa Výtěžnost ze 100 g 
syrového masa [g]  Ztráta [% hm.] 

hovězí s kostí vařené 57 43 
hovězí s kostí dušené 52 48 
hovězí s kostí pečené 60 40 
hovězí žebro 48 52 
vepřový bůček vařený 67 33 
vepřová plec dušená 51 49 
vepřové pečené 58 42 
vepřové mleté pečené 70 30 

M
at

er
iá

lo
vé

 n
or

m
y 

pr
o 

re
st

au
r. 

st
ra

vo
vá

ní
 

hovězí žebro s kostí vařené 65 35 
hovězí vařené bez kosti 62 38 
hovězí bez kosti pečené 
(dušené) 63 37 

vepřová pečeně 63 37 
vepřový bůček pečený 60 40 
vepřová plec, kýta pečená 64 36 
sekaná pečeně 80 20 

Při tepelném opracování dochází k hmotnostním ztrátám, na nichž se podílí  kromě 
odpařování vody a výluhu složek masa zejména uvolňování šťávy při změnách bílkovinných 
struktur. Vedle vlastního snížení hmotnosti vedou tyto ztráty často ke zhoršení 
organoleptických vlastností, k ochuzení o nutričně cenné složky a znamená to i ekonomické 
ztráty 6 . 

Hmotnostní ztráty se zvyšují s rostoucí teplotou v jádře; při nižších teplotách jsou tyto ztráty 
způsobeny zejména odparem vody, při vyšších teplotách je významný i podíl ztrát 
způsobených vytékající šťávou. Při tepelném opracování dochází i ke ztrátám tuku 
(vykapáním), které však nepřesahují 1 % celkové hmotnosti salámu. V rozmezí teplot 45 -
75 C vede denaturace bílkovin k uvolnění masové šťávy; nad 55 C má v rostoucí míře 
význam smrštění kolagenu, jehož změny jsou velmi významné. Zatímco při pouhém 
(a poměrně rychlém) záhřevu na teplotu 60 – 70 ºC dochází k jeho smrštění a zároveň zvýšení 
jeho pevnosti, zahřívání v přítomnosti vody (včetně vlastní vody v mase), zejména po dlouhou 
dobu vede k denaturaci kolagenních struktur; kolagen se rozváří za vzniku želatiny a vyluhuje 
se z masa. Při rozvaření kolagenu mezi 55 – 70 ºC přechází kolagen do nabobtnalé formy, 
přijímá vodu a měkne. Stravitelnost kolagenu je tím větší, čím déle je zahříván a čím vyšší 
teplota na něj působí. Při dlouhodobém záhřevu při teplotách pod 60 ºC se aktivují 
kolagenasy, což vede ke zvýšení křehkosti masa 6 . 
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Při pokračujícím záhřevu dochází k desagregaci, rozkladu, kolagenu, přičemž se vytváří 
polydispersní produkt označovaný jako želatina – glutin. Zřetelný rozpad kolagenu začíná při 
70 ºC. Desagragace se projevuje v uvolnění vodíkových a iontových vazeb, které peptidové 
řetězce kolagenu spojují. Glutin bobtná ve vodě stejně jako kolagen, je však při teplotách nad 
40 ºC  neomezeně rozpustný ve vodě, což se vysvětluje tím, že neexistují stálé pevné vazby 
mezi jeho molekulami. Glutin se lehce štěpí proteasami, a proto je lehce stravitelný [6]. 

Tepelný rozklad kolagenu a vytvoření želatiny má význam u vařených masných výrobků i při 
kulinárním zpracování masa bohatého na vaziva, např. při přípravě guláše. Želatina se rovněž 
podílí na textuře výrobků, soudržnosti částic díla, zvýšení pevnosti a soudržnosti [6]. 

Uvolnění šťávy je způsobeno deformací (změnou tvaru) bílkovinných struktur a zmenšením 
celkového objemu. Zmenšení objemu může činit až 43 % původní hodnoty a může dojít ke 
ztrátě 68 % obsahu vody. Ztráty vody během záhřevu umožňují lepší interakce bílkovin a 
větší možnosti pro jejich příčné spojení 6 . 

Ztráty výluhem, které znamenají ochuzení o nutričně a senzoricky cenné složky, lze omezit 
tím, že se maso nevaří v čisté vodě, ale ve vývaru z předchozích výrobních partií. Problémem 
zde však je možnosti kontaminace mikroorganismy, které se postupně ve vývaru pomnožují, 
degradace některých vyloužených složek i zvýšená oxidace tuků ve výluhu 6 . Ztráty, ke 
kterým dochází při různých druzích tepelné úpravy, ukazuje tab. 3: 

Tabulka 3. Přehled ztrát složek masa při různých způsobech tepelného opracování (v % hm. ve srovnání 
se syrovým masem) 6 : 

Způsob 
Ztráty [% hm.] 

hmotnost voda proteiny tuk B1 B2 
vaření 40 51 9 24 76 38 
dušení 17-39 42-52 7 13-21 52-62 20 
smažení 20-39 43-48 5 30 34-43 24-30 
grilování 28-44 43 4 36 30 19 

Důležitou otázkou při tepelném opracování je určení okamžiku, kdy je maso právě dostatečně 
(optimálně) tepelně opracováno. Často je totiž maso zahříváno nadměrně a znamená to velké 
hmotností ztráty, vysokou spotřebu energie, zhoršení organoleptických vlastností a snížení 
nutriční hodnoty 6 . 

Tepelné opracování se často řídí podle osvědčeného teplotního režimu (pro každý jednotlivý 
výrobek), nebo podle měření teploty v jádře; lze však za určitých podmínek měřit i vlhkost 
v atmosféře, sledovat proces hnědnutí povrchu masa, složení plynů v atmosféře, případně 
sledovat mechanické (reologické) vlastnosti. Při kulinární úpravě se lze orientovat i podle 
barvy a podle vytékající šťávy po napíchnutí, při tepelném opracování pak hmatem podle 
konzistence díla 22 . 
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2 Použitý materiál a metodika. 

K experimentům byly použity 4 vzorky kuřat. Vzorky jsou kódovány – viz níže uvedená 
tabulka. Celá kuřecí stehna byla použita pro tepelnou úpravu vařením, pro tepelnou úpravu 
pečením byla stehna rozdělena na horní a dolní stehno. 

Pro smažení v trojobalu, konfitování, grilování a vařením ve vakuu byla použita prsní 
svalovina z uvedených vzorků kuřat. V rámci experimentu byly vzorky označeny 
následujícími kódy: 

 Vzorek č.1: AA- celé stehno, horní stehno  AA1 , spodní stehno AA2, prsní svalovina 
AA3 

 Vzorek č.2: BB – celé stehno, horní stehno  BB1, spodní  stehno BB2., prsní 
svalovina  BB3 

 Vzorek č.3: CC – celé stehno, horní stehno – CC1,  spodní stehno CC2 , prsní 
svalovina CC3 

 Vzorek č.4 (rozmražené kuře, jakost B): DD celé stehno, horní stehno DD1, spodní 
stehno DD2., prsní svalovina DD3 

U vzorků byla stanovena hmotnost v syrovém stavu, dále po ochucení a tepelné úpravě. 
Z rozdílu hmotnosti vzorku po ochucení a tepelné úpravě bylo vypočítána hmotnostní ztráta. 
Senzorické hodnocení provedl panel 8 hodnotitelů pomocí preferenčním pořadovým testem tj. 
od nejlepšího (nejvíce preferovaného  až po nejhorší (pořadí 1 – 5). Na základě součtu pořadí 
všech hodnotitelů byla stanovena preference vzorků. Hodnoceny byly senzorické znaky: 
barva, vůně, chuť a šťavnatost. 

3 Výsledky experimentů 

3.1. Hmotnostní ztráty úpravou pečení 

Pro zjištění teplotní ztráty u tepelné přípravy pečením bylo použito celkem 8 vzorků. Jednalo 
se o kuřecí stehna, rozdělena na 2 části (horní a spodní stehno). Tyto vzorky byly tepelně 
opracovány při teplotě 180 °C po dobu 45 minut, ochuceny byly mořskou solí a pepřem.   

Tab. 4. Hmotnostní ztráty při pečení. 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po 
ochucení (g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA 1 78 79 50 36,71 
AA 2 99 100 57 43 
BB 1 81 82 54 34,15 
BB 2 91 92 60 34,78 
CC 1 93 94 61 35,11 
CC 2 95 96 62 35,42 
DD 1 105 106 64 39,62 
DD 2 161 162 108 33,33 
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3.2. Hmotnostní ztráty úpravou vařením 

Pro zjištění teplotní ztráty u tepelné přípravy vaření byly použity celkem 4 vzorky. Jednalo se 
o celá kuřecí stehna. Tyto vzorky byly vystaveny teplotě 100 °C po dobu 45 minut, ochucena 
byla mořskou solí a pepřem.  

Tab. 5. Hmotnostní ztráty při vaření 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po 
ochucení (g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA 199 201 132 34,33 
BB 216 218 157 27,98 
CC 202 204 143 29,90 
DD 222 224 144 35,71 

3.3. Hmotnostní ztráty úpravou smažením v trojobalu 

Pro zjištění teplotní ztráty u tepelné přípravy smažení v trojobalu byly použity celkem 4 
vzorky. Jednalo se o celá kuřecí prsa bez kůže. Tyto vzorky byly vystaveny teplotě 130 °C po 
dobu 14 minut, ochucena byla mořskou solí a pepřem a byla sledována i hmotnostní ztráta v 
čase v intervalu 2 minut.  

Tab. 6. Hmotnostní ztráty při smažení v trojobalu 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po 
naklepání (g) 

Váha po ochucení 
a obalení (g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA3 77 75 96 73 23,96 
BB3 90 88 108 91 15,74 
CC3 86 84 104 84 19,23 
DD3 107 105 126 95 24,60 

3.4. Hmotnostní ztráty úpravou grilování 

Pro zjištění teplotní ztráty u tepelné přípravy grilování byly použity celkem 4 vzorky. Jednalo 
se o celá kuřecí prsa s kůží. Tyto vzorky byly vystaveny teplotě 220 °C po dobu 14 minut, 
ochucena byla mořskou solí a pepřem a byla sledována i hmotnostní ztráta v čase v intervalu 
2 minut.  

Tab. 7.  Hmotnostní ztráty při grilování 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po 
ochucení (g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA3 157 159 111 30,19 
BB3 149 151 106 29,80 
CC3 134 136 97 28,68 
DD3 177 179 138 22,90 
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3.5. Hmotnostní ztráty úpravou konfitováním 

Při tepelné přípravě konfitováním byly použity celkem 4 vzorky (kuřecí prsa bez kůže). Tyto 
vzorky byly zcela ponořeny do kachního sádla a vystaveny teplotě 80 °C po dobu 180 minut, 
ochuceny mořskou solí a pepřem.  

Tab.8: Hmotnostní ztráty při konfitování 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po ochucení 
(g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA3 72 74 51 31,08 
BB3 65 67 45 32,84 
CC3 53 55 38 30,91 
DD3 77 79 55 30,37 

3.6. Hmotnostní ztráty úpravou vařením ve vakuu 

Pro tepelnou úpravu vařením ve vakuu (Sousvide) byly použity celkem 4 vzorky. Jednalo se o 
kuřecí prsa bez kůže. Vzorky byly ochuceny mořskou solí, pepřem a tymiánem, následně 
zabaleny do smršťovací fólie a zavakuovány do speciálních sáčků určených pro vaření 
metodou vaření ve vakuu. Vzorky byly vystaveny teplotě 80 °C po dobu 30 minut a 60 °C po 
dobu 10 minut. 

Tab. 9: Hmotnostní ztráty úpravou vaření ve vakuu (Sousvide) 

Vzorek Váha v syrovém 
stavu (g) 

Váha po 
ochucení (g) 

Váha po teplené 
úpravě (g) % ztráta 

AA3 163 167 153 8,38 
BB3 177 183 160 12,565 
CC3 157 161 137 14,90 
DD3 158 162 148 8,64 

Závěr 

Z výsledků vyplynuly následující zjištění. Největší hmotnostní ztráty byly  zjištěny při tepelné 
úpravě  pečením (rozpětí ztrát min. 34,15 % – max. 39,62%), dále vařením (27,98 – 35,71), 
následuje konfitování, grilování, smažení v trojobale a vařením za vakua (SousVide)  Např. 
hmotností ztráty smažením v trojobale byly  zhruba o 15 – 20 % nižší než při pečení. 
Nejšetrnější metodou pro úpravu kuřecího masa bylo vaření ve vakuu ( 8,38% min až 14,90% 
max.), což je zhruba o 20 % méně než při pečení.  

Barva kuřecího masa byla nejlépe hodnocena po tepelné úpravě  grilováním a nejhůře byla 
hodnocena po vaření. Vůně vzorku byla nejlépe hodnocena u vzorků smažených v trojobalu, 
nejhůře u vařených. Chuť kuřecího masa jako rozhodující senzorický znak byla nejlépe 
hodnocena při grilování, nejhůře vaření ve vakuu. Posledním hodnoceným znakem byla 
šťavnatost kuřecího masa, nejlépe hodnocena při použití technologie Sousvide. Budeme li 
vycházet z výsledků senzorického hodnocení pak způsob tepelné úpravy pečením, nebo 
grilováním bude většinou konzumentů preferován. Vysoké hmotnostní ztráty při tomto 
způsobu úpravy mají však negativní dopad na ekonomiku, rovněž však na senzorický znak 
konzistenci (suchá, hůře žvýkatelná).  
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Snížit hmotnostní ztráty a dosáhnout odpovídající chuťové vlastnosti je dle názoru autorů 
publikace možné použitím nízkotepelného způsobu pečení, nebo kombinací vaření za vakua 
(Sousvide) s následným klasickým dopečením. Závěry však mohou posloužit s doporučením 
pro volbu kombinace technologie tepelného opracování např. vaření ve vakuu a dokončení 
tepelné úpravy pečením, nebo grilováním. V rámci experimentů nebyla použita technologie 
nízkotepelné úpravy na zřízení hold-o-mat.  Uvedený způsob tepelné úpravy použili autoři  již 
dříve při sledování hmotnostních ztrát u vepřového a hovězího masa. Zjištěné hmotnostní 
ztráty  se pohybovaly v rozmezí 10 – 24 %, což jsou srovnatelné výsledky s technologií 
SouseVide. [7] Technologie SousVide  má řadu výhod: 

Potraviny zůstanou šťavnaté, jejich barva a aroma se přípravou ještě zintenzívní. (Nedochází 
k vysoušení, k oxidaci ani k vyluhování potravin). Díky šetrné tepelné úpravě zůstanou 
zachovány důležité  živiny. Potraviny je možno zpravidla připravovat bez přidání tuku a soli. 
Takto upravené potraviny splňují přísné dietní požadavky. Váhový úbytek  je ve srovnání 
s dalšími způsoby přípravy nejnižší. 
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BUDOVÁNÍ ZNAČKY V KONTEXTU MARKETINGU SLUŽEB 
 

BRANDING IN THE CONTEXT OF THE SERVICES MARKETING  
 

OLGA JURÁŠKOVÁ1 
 

Abstrakt 

Moderní marketingové trendy zahrnují větší zapojení zákazníků při aktivaci značky, tlak na 
zlepšení účinnosti, využití on-line médií a tlak na snížení cen. Zejména tlak na zlepšení 
efektivity a snížení cen je patrný napříč všemi segmenty trhu. Implementace marketingových 
nástrojů a důraz kladený na jejich efektivní využití se nevztahují pouze na komerční sektor, 
ale také platí pro odvětví služeb. Je nutné reagovat na současnou situaci, znát konkurenci a 
hledat konkurenční výhody akceptovatelné zákazníky. Úsilí zaměřené na budování značky 
s využitím moderních marketingových a komunikačních nástrojů je hlavní strategií v oblasti 
služeb.  

Klíčová slova 

Značka, image, sektor služeb, marketingová integrace. 

Abstract 

Modern marketing trends include greater involvement of customers in brand activation, the 
pressure to improve efficiency, online media usage and the pressure to lower prices. 
Particularly the pressure to improve efficiency and to lower prices is apparent across all 
market segments. The implementation of marketing tools and the emphasis laid upon their 
effective use do not only apply to the commercial sector, but they also apply to the service 
industry. Nevertheless, the necessity to respond to the current situation, and the necessity to 
have knowledge of competitors and to try to achieve competitive advantage have been 
realized also in the service industry. The efforts aimed at brand building, namely through 
modern marketing and communication tools, are now the main strategy in the service sectors. 

Key words 

Brand, image, service sector, marketing integration. 
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Úvod 

Úspěšné firmy v oblasti služeb jsou ty, které uplatňují marketingovou filozofii na všech 
úrovních. Kde jsou všichni zaměstnanci v přímém nebo nepřímém kontaktu se zákazníky a 
ovlivňují jejich vztah k firmě – od obslužného personálu až po manažery. Všechno, co se ve 
firmě děje, by mělo být orientováno na zákazníka. Pak může firma říct, že je marketingově 
orientována. Pokud chce být firma, podnik, nebo organizace, pracující ve službách, úspěšná 
v silném konkurenčním prostředí, měla by respektovat tato pravidla: 

 zná své zákazníky,  
 pro její prodej není rozhodující cena nabídky, ale přidaná hodnota ve formě benefitů, 

servisu a zákaznických služeb, 
 její nabídka je odlišitelná od nabídky konkurence, 
 má jasný plán marketingových komunikací se svými zákazníky, 
 její zákazníci vědí, co všechno firma nabízí.  

Marketing „prostupuje“ celým podnikem organizací, všichni zaměstnanci by měli chápat 
nutnost správné komunikace se zákazníkem, snahu vyjít mu vstříc a nabídnout takové 
výrobky a služby, které potřebuje a využije. Nové pojetí marketingu je se od klasického pojetí 
liší zejména v tom, že v centru pozornosti firmy, poskytovatele služby stojí zákazník, jeho 
přání, očekávání, potřeby. Marketingové aktivity jsou zaměřeny na znalost zákaznických 
potřeb, na jejich uspokojování formou individuální péče a snahy o vytvoření dlouhodobého 
pozitivního vztahu se zákazníky. Moderní pojetí marketingu je založeno na těchto principech: 

 středem zájmu je zákazník, jeho potřeby a očekávání, 
 marketing se zaměřuje na znalosti o zákaznících, 
 cílená komunikace, ne komunikace  s trhem, ale s konkrétním zákazníkem, 
 zákazníci se podílejí na tvorbě produktů, 
 flexibilní tržní nabídky, 
 využití moderních informačních technologií a sociálních médií.  

Management v oblasti služeb musí v současném vysoce konkurenčním prostředí dbát na 
budování značky. Podle značky se zákazníci rozhodují při volbě služby, image značky hraje u 
zákazníka významnou roli. Značka je pro zákazníka „pomocníkem“ v široké konkurenční 
nabídce, zkracuje jeho hledání, umožňuje orientaci v nabídce, snižuje riziko koupě, pokud 
představuje kvalitu a relevantnost nabídky k požadavkům zákazníka. Kvalita musí být 
zajišťována všemi spolutvůrci „řetězu“ služeb, které na sebe navazují a tvoří komplexní 
nabídku pro zákazníka (doprava, ubytování, gastronomické služby, sportovní, poznávací, 
zážitkové aktivity a další související služby). Všichni partneři musí za kvalitu cítit 
odpovědnost, vytvořit efektivní marketingový a komunikační mix s cílem uspokojování 
zákaznických potřeb.  

Součástí managementu služeb a udržení vysoké kvality nabízených služeb je trvalé 
monitorování jejich kvality. Prostřednictvím dotazníků, anket, osobních rozhovorů se 
zákazníky lze měřit kvalitu nabízených služeb, odhalovat slabá místa nabídky a v rámci 
managementu pak tato slabá místa odstraňovat. Současně je vhodné monitorovat aktivity 
konkurence s cílem zjistit aktuální trendy v nabídce, sílu konkurence a díky těmto informacím 
připravit takový marketingový mix, který bude mít pro zákazníka jedinečnou konkurenční 
výhodu. 
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 Předpokladem k trvalému zajišťování klíčových kompetencí v oblasti služeb jsou odborné 
znalosti všech, kteří se na nabídce služeb podílejí. Jde nejen o odborné znalosti, ale i o 
sociální znalosti, komunikační dovednosti, empatii. Všechny tyto znalosti a dovednosti by 
měly být trvale posilovány, aby byla zajištěna vysoká kvalita nabídky.  

Při každém nákupu, tedy i při nákupu služby, existuje na straně zákazníka očekávání, které 
může být naplněno směrem ke spokojenosti (pokud je všechno tak, jak si zákazník 
představoval, v lepším případě pokud je služba a servis s ní spojený lepší, dokonalejší, než si 
zákazník představoval), nebo může vzniknout nespokojenost, tedy ne-naplnění zákazníkových 
představ a očekávání. Je velmi důležité „vytvářet“ spokojené zákazníky, protože spokojený 
zákazník přináší poskytovateli služby mnoho výhod. Jednak si dlouhodobě kupuje její služby 
a stává se věrným zákazníkem. Pak generalizuje, to znamená, že si kupuje i jiné, nové služby, 
které se pod značkou poskytovatele služby objeví. A to nejdůležitější – přináší kladné 
reference dalším potenciálním zákazníkům, doporučuje a tím zvyšuje prodej služby, buduje 
pozitivní image služby a podporuje prosperitu poskytovatele služby. Naopak nespokojený 
zákazník si nejen přestane kupovat, neakceptuje nabídku, navíc diskriminuje, tedy nekoupí si 
žádné další služby pod danou značkou. A to nejhorší – uvádí negativní reference, které mohou 
„odradit“ potenciální zákazníky.  

Výzkum zákaznického chování v oblasti služeb, provedený v roce 2011, ukázal na 
skutečnost, že při nákupu služeb je pro českého zákazníka nejdůležitější osobní reference, 
doporučení od lidí, které znají. Největší váhu dávají zákazníci osobnímu doporučení (65 %), 
informacím získaným přímo od prodejců, poskytovatelů služby (53 %), z webových stránek 
dodavatele, poskytovatele služeb (51 %).  

1 Výzkum 

Výzkum dále ukázal, že: 

 85 % respondentů hledá informace o službách na internetu, 
 47 % věnuje pozornost hodnocení služby na sociálních sítích, 
 20 % pravidelně své zkušenosti s nákupem služeb na sociálních sítích, 
 26 % komunikuje s poskytovateli služeb prostřednictvím sociálních sítí. 

Obecně se zákazníkům nelíbí, když dodavatel služby nesplní, co slibuje, když nemají dostatek 
informací o nabídce. Více než třetina respondentů nevěří komentářům na sociálních sítích, 
které zanechají „neznámí“ uživatelé. Více než polovina zákazníků (58 %) odmítá akceptovat 
nižší úroveň kvality při snížení ceny, 38 % respondentů průběžně zjišťuje nabídky i ostatních 
dodavatelů na trhu. Čeští zákazníci nejvíce oceňují snadné jednání, vyřízení objednávky 
služeb, spolehlivost služby a kvalitní zákaznický servis. 45 % respondentů by uvítalo i jiné 
než finanční benefity, 42 % by ocenilo otevřenější komunikaci.  

Český trh služeb má určitá specifika. Patří k nim citlivost zákazníků na cenu, vysoké 
očekávání v oblasti kvality služeb a ochota sdílet svoje zkušenosti s čerpáním a kvalitou 
služby v případě, kdy kvalita nebyla dodržena, v takovém případě jsou připraveni ke změně 
dodavatele služby.  

Image představuje soubor názorů, myšlenek a dojmů, které má osoba o objektu. Je to komplex 
kladných nebo záporných pocitů, symbolický obraz nabízeného výrobku, značky, služby, 
podniku atd. ve vědomí příjemce, přičemž tyto představy obsahují i určité očekávání. Image 
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je širším pojmem než jsou představy, protože zahrnuje kromě představ o výrobku, výrobci 
nebo značce, také postoje k nim. Image je soubor názorů, myšlenek a dojmů, které si člověk 
o firmě nebo výrobku vytvoří. Postoje lidí a jejich činy do velké míry závisí na tom, jakou má 
firma nebo její výrobky image. Image se skládá z objektivních a subjektivních, správných 
a nesprávných představ, postojů a zkušeností jednotlivce či určité skupiny lidí o určitém 
objektu či předmětu. Součástí image jsou vedle racionálních i emocionální prvky, jako jsou 
předsudky, přání a naděje. Na základě těchto představ potom sami jednáme – vyjadřujeme se 
k problémům, nakupujeme výrobky, podporujeme určité projekty. Image je tedy důležitou 
pomůckou pro naše vnímání a jednání v každodenním životě. Základní atributy image tvoří: 
kvalita produktu, firemní komunikace (mix komunikačních aktivit, využití nástrojů 
marketingových komunikací), firemní kultura (hodnoty a postoje zaměstnanců firmy), 
spolehlivost, vztah k zákazníkům (zákaznický servis, pro-zákaznické chování), inovace 
produktů/nabídky.  

Marketingové řízení v oblasti služeb je, stejně jako v jiných oblastech, orientováno na zisk, na 
firemní prosperitu. Systematicky budovaná image slouží k dosahování marketingových cílů, 
vede ke zvýšení zisku a vytvoření dlouhodobé konkurenceschopnosti a zajištění prosperity. 
Firemní image má významný vliv na vnímání značky, vnímaná hodnota značky ovlivňuje 
nákupní chování zákazníků, chování zákazníků a jejich postoj ke značce ovlivňují nákupní 
chování, a to vede ke generování zisku a zvyšování firemní prosperity.  

Pro budování značky jsou klíčové dva faktory - komunikace značky + osobní zkušenost se 
značkou. Komunikace je prvním krokem ke znalosti značky, bez znalosti zákazník značku 
nekoupí. Cílem komunikace nemusí být prodej, cílem může být předání informace o značce, o 
jejích benefitech. Pokud komunikace obsahuje relevantní benefit, pokud zákazník má „důvod 
uvěřit“, pak se zvyšuje důvěryhodnost komunikace. Pro budování značky je významné taky 
osobní doporučení, vliv dalších členů sociální skupiny, v níž zákazník žije.    

V moderním marketingovém mixu stojí na prvním místě zkušenost, zážitek spojený 
s výrobkem nebo službou. Starbucks není jen káva, je to zážitek, pohoda lidí v restauraci. 
Pokud uděláme z výrobku zážitek, pak za něj dostaneme od zákazníka vyšší cenu. Zážitek je 
to, co rozhoduje, ne cena. Výrobek může nabízet kromě zážitku taky zábavu, hru, možnost 
zapojit se do soutěžení a dokázat si, že „na to mám“. Pak silné pozitivní emoce, které evokuje 
hra spojená se značkou, se přenášejí na značku a podporují její image v mysli zákazníka. 
Pokud má zákazník vybudovaný tak silně pozitivní vztah ke značce, že se značka stává jeho 
„lovebrandem“, stává se zákazník ambasadorem značky, doporučovatelem a vytváří image 
značky prostřednictvím word-of-mouth.  

Pro pochopení motivace zákazníka preferevovat či nepreferovat značku je nutný hluboký 
vhled do jeho motivace, tzv. insight. Při hledání insightu je nutné poznat zákazníka osobně 
v jeho přirozeném prostředí, pozorovat jeho chování, jednání, vžít se do jeho pocitů, hledat 
možnosti poznání zákazníka takového, jaký skutečně je. Nespoléhat se jen na to, co zákazník 
odpovídá v marketingovém výzkumu, ale ověřit si jeho jednání a nákupní chování v reálném 
prostředí, pochopit jeho motivy.   

Závěr 

Dobrou značku vytváří nejen dobrá komunikační strategie, ale také inovace. Najít tu správnou 
inovaci, zlepšení, které je smysluplné a má pro zákazníka hodnotu, není jednoduché. Inspiraci 
většinou nenajdeme při každodenní rutinní činnosti, ale tehdy, kdy „vyjdeme“ ven ze 
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stereotypů, kdy se podíváme na řešený problém z jiného úhlu pohledu. Inspiraci často 
nenajdeme v kanceláři, ani u konkurence, ale najdeme ji v extrémech. U extrémních uživatelů 
naší služby, u dlouholetých zákazníků, u minoritních skupin zákazníků a někdy taky v jiném 
oboru. Nejlepší inoavcí je otevřený a lidský přístup k zákazníkům a snaha vyhovět jeho 
přáním a očekáváním. I když je to někdy náročné, spokojenost zákazníků a přiblížení se 
k tomu, že se naše značka stane lovebrandem, stojí za to.  
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ANALYSIS OF THE NECESSARY AMOUNT OF BASIC FOOD FOR 
THE RESIDENTS OF THE SOUTH MORAVIAN REGION AS A BASIS 

FOR PLANNING NUTRITION 
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Abstrakt  

Článek představuje výsledky analýzy potřeby základních druhů potravin pro obyvatele 
Jihomoravského kraje. Provedená analýza je založena na propočtu naplnění energetického 
příjmu pro osobu na den. Obyvatelstvo bylo rozděleno podle pohlaví a věku pro stanovení 
energetické hodnoty příjmu potravin prostřednictvím využití základních druhů potravin. 
Zjištěná data mohou sloužit jako podklad pro zjištění míry potravinové soběstačnosti v naší 
zemi. 

Klíčová slova 

Energetický příjem, potravina, obyvatel, Jihomoravský kraj  

Abstract 

The article presents the results of the analysis of the needs of basic foods for residents of 
South Moravia region. The analysis performed is based on a calculation of the fulfillment of 
energy intake per person per day. The population was divided by sex and age to determine the 
energy value of food intake through the use of basic foods. Observed data can serve as a 
relevant basis for the fulfillment of the food sufficiency. 
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Energy intake, food, habitant, South Moravia region 
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Úvod 

V článku je zpracována analýza potřeby základních druhů potravin pro obyvatele 
Jihomoravského kraje od věku tří let, přičemž obyvatelstvo je rozděleno podle pohlaví a věku 
s ohledem na energetickou potřebu jednotlivých skupin obyvatel. Na základě daných 
výchozích předpokladů studie je pak přes danou energetickou hodnotu propočtena potřeba 
základních druhů potravin pro Jihomoravský kraj na rok. Uvedené údaje mohou posloužit 
jako podklad pro vyjádření potravinové soběstačnosti, která je součástí potravinové 
bezpečnosti, v České republice podle krajů. Dále je možné výsledky využít jako podklad pro 
plánování výživy pro obyvatele daného kraje v případě vzniku krizové situace.    

1 Postup pro stanovení potřebného množství základních druhů potravin 
pro obyvatele Jihomoravského kraje 

 Předpoklady pro analýzu dat s cílem stanovení potřebnosti potravin pro jednotlivé kraje: 
(Z důvodu možnosti provedení výpočtů potřebnosti vybraných druhů potravin (základních) 
jsou přijaty následující předpoklady nebo omezení pro analýzu) 

 Energetická hodnota je stanovena vždy jako průměrná hodnota energetického příjmu 
pro jednotlivé věkové skupiny s ohledem na pohlaví, věk a průměrnou hmotnost 
s přihlédnutím k fyzické aktivitě. Je tedy stanovena základní hodnota energetického 
příjmu nutná pro základní přeměnu (bazální metabolismus) s připočtením PAL 
(physical activity level) = průměrná denní potřeba energie pro tělesnou aktivitu jako 
násobek základní látkové přeměny. 

 Tělesná hmotnost je vypočítána z naměřených výšek a na základě optimálního BMI 
v hodnotě pro muže 22 (věková kategorie 15 – 18 let) a v hodnotě pro ženy 21 
(věková kategorie 15 – 18 let); v hodnotě 24 pro muže (věkové kategorie: 19 – 24, 25 
– 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59 a 60 - 64  let a  65+) a 
v hodnotě 22 pro ženy (věkové kategorie 19 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 
45 – 49, 50 – 54, 55 – 59 a 60 - 64  let a  65+) 

 U všech věkových kategorií mužů od 15 let do věku 64 let včetně je stanovena PAL 
na hodnotě 1,8 (činnost převážně ve stoje a v chůzi), u věkové kategorie 65+ pak PAL 
na hodnotě 1,2. U všech věkových kategorií žen od 15 let do věku 64 let včetně je 
stanovena PAL na hodnotě 1,6 (sedavá činnost s občasnou lehkou činností ve stoje 
nebo chůzi), u věkové kategorie 65+ pak PAL na hodnotě 1,2 (stejné pro muže i ženy) 
[3].   

 Děti jsou rozděleny podle pohlaví a věku do několika skupin, nejmladší věková 
skupina je od 3 let. Děti od 0 – 3 let nejsou ve studii zahrnuty. Energetická hodnota je 
opět stanovena dle referenčních výživových hodnot.   

 Veškeré údaje vztahující se k počtu obyvatel, pohlaví a věku jsou oficiálními údaji 
podle Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 - ze statistiky ČSÚ [1]. 

 Obyvatelstvo je rozděleno podle pohlaví a věku do skupin. 
 Údaje budou uváděny v kJ a Kcal (pro lepší přehlednost). 
 Vždy se uvažuje zdravý jedinec, který může přijímat klasickou stravu bez omezení. 
 Nezohledňují se rozdílné stravovací zvyklosti vycházející z náboženských, etických 

nebo jiných důvodů, kdy jedinec nekonzumuje některé druhy potravin, nebo je 
konzumuje pouze po určitém specifickém druhu úpravy. 
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 Druhy potravin, které slouží k naplnění energetické potřeby jednotlivých skupin 
obyvatelstva, byly stanoveny podle stanovené nezbytné potřeby pro přežití jednoho 
obyvatele na 10 dnů. [2]   

Pro názornost jsou v tabulce 1 uvedeny údaje o potřebné energetické hodnotě a jejím pokrytí 
základními druhy potravin u mužů s ohledem na věk, tělesnou aktivitu a hmotnost.  

Tab. 1: Vyjádření potřebné EH prostřednictvím základních druhů potravin u mužů 

 
 
Věk  

Muži 
Tělesná 
hmotnost 
v kg 

Energetická 
hodnota 
v kJ/den při 
započtení 
PAL 

Druh potravin Množství 
potravin v 
gramech 

Energetická 
hodnota potravin v 
J 

15
 –

 2
4 

67 13707 
(13707) 

Maso + masové konzervy 
Mléko a mléčné výrobky 
Tuky  
Chléb 
Přílohy 
Mouka 
Cukr  
Vejce  

90 
240 
70 

250 
310 
200 
50 
27 

870 
1128 
2037 
2350 
3556 
2794 
890 
82 

74 13707 
(13707) 

25
 –

 4
9 

 

74 13104 
(13109) 

Maso + masové konzervy 
Mléko a mléčné výrobky 
Tuky  
Chléb 
Přílohy 
Mouka 
Cukr  
Vejce 

85 
230 
66 

240 
298 
192 
48 
25 

822 
1081 
1920 
2256 
3418 
2682 
854 
76 

50
 –

 6
4 

72 11900 
(11975) 

Maso + masové konzervy 
Mléko a mléčné výrobky 
Tuky  
Chléb 
Přílohy 
Mouka 
Cukr  
Vejce 

80 
210 
60 

220 
270 
180 
40 
25 

774 
987 

1746 
2068 
3097 
2515 
712 
76 

≥ 
65

 

68 7079 
(7096) 

Maso + masové konzervy 
Mléko a mléčné výrobky 
Tuky  
Chléb 
Přílohy 
Mouka 
Cukr  
Vejce 

50 
130 
40 

125 
155 
100 
25 
14 

484 
611 

1164 
1175 
1778 
1397 
445 
42 

 

2 Výsledné hodnoty Potřebného množství základních druhů potravin pro 
obyvatele Jihomoravského kraje 

V následujících grafech jsou znázorněny hodnoty celkové potřeby základních druhů potravin 
na den a rok pro muže, ženy a děti, shrnuto vždy na základě jednotlivých výpočtů pro 
jednotlivé skupiny do skupin muži 15+, ženy 15+, chlapci 3 – 14 let, dívky 3 – 14 let a děti 3 
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– 14 let celkem a celková hodnota pro obyvatele Jihomoravského kraje od 3 let věku. V níže 
uvedené tabulce 2 je uveden počet obyvatel Jihomoravského kraje. 

Tab. 2: Počet obyvatel Jihomoravského kraje podle sčítání z roku 2011 

 Chlapci 3 – 14 
let Dívky 3 – 14 let Muži 15+ Ženy 15+ 

Počet 
obyvatel 63 518 60 146 482 617 514 928 

Celkem 123 664 997545 
 

13 935

37 198

10 768

38 549

47 717

31 005

7 544

4 155

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Maso a mas. konzervy

Mléko a mléčné výrobky

Tuky

Chléb

Přílohy

Mouka

Cukr

Vejce

POTŘEBA ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POTRAVIN PRO MUŽE 
15+ NA JEDEN ROK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

(V TUNÁCH

Potřeba základních druhů potravin

 

Obr. 1: Potřeba základních druhů potravin pro muže 15+ na jeden rok v Jihomoravském kraji (v tunách) 
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Obr. 2: Potřeba základních druhů potravin pro ženy 15+ na jeden rok v Jihomoravském kraji (v tunách) 

 

 

Obr. 3: Potřeba základ. druhů potravin pro děti 3 - 14 let na jeden rok v Jihomoravském kraji (v tunách) 
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Obr. 4: Celková potřeba zák. druhů potravin pro obyv. na jeden rok v Jihomoravském kraji (v tunách) 
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Obr. 5: Celková potřeba vybraných základních potravin u mužů 15+ na jeden rok 

 

Obr. 6: Celková potřeba vybraných základních potravin u žen 15+ na jeden rok 
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Závěr 

Z analýzy potřeby množství základních druhů potravin pro obyvatele Jihomoravského kraje 
na základě stanovené energetické hodnoty příjmu potravin vyplynuly následující výsledky: 
energetická hodnota potřebná pro jednotlivé skupiny obyvatelstva byla naplněna 
prostřednictvím osmi základních druhů potravin. Pro jednotlivé skupiny obyvatelstva, které 
bylo rozděleno podle pohlaví a věku, bylo stanoveno potřebné množství masa a masných 
výrobků, mléka a mléčných výrobků, tuků, chleba, příloh (brambory, rýže, těstoviny), mouky, 
cukru a vajec. Výsledky mohou sloužit pro stanovení hodnot potravinové soběstačnosti 
v hodnocených druzích potravin pro Českou republiku, dále pak jako podklad pro plánování 
výživy obyvatelstva – z hlediska potřebného množství potravin, v případě vzniku krizové 
situace. V článku byla představena část výsledků pro konkrétní kraj. 
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SAFETY IN THE TRANSPORT OF ANIMALS IN TRANSPORT 
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Abstrakt 

Každoročně stoupá počet lidí, kteří jezdí na dovolenou se zvířaty v zájmovém chovu. 
Nejčastěji se lze setkat s přepravou zejména psů. Důvody a motivace lidí, kteří si berou na 
dovolenou své „domácí miláčky“ je různá, ale zpravidla to pramení z velké citové vazby mezi 
majitelem a jeho zvířetem. Majitelé mohou k přepravě zvířat v zájmovém chovu na dovolenou 
v podstatě použít jakýkoliv druh dopravy, případně jejich vzájemnou kombinaci.  

Klíčová slova 

Bezpečnost, přeprava, zvířata, zájmový chov 

 

Abstract 

Every year increasing numbers of people who go on holiday with pet animals. Most often you 
can meet with the transportation of dogs in particular. Reasons and motivations of the people 
who take to leave their "home pets" is different, but it usually stems from a great emotional 
bond between owner and pet. Owners can for transporting pets on holiday basically use any 
type of transport or their combination. 

Key words 

Security, transportation, animals, hobby farming 
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Úvod 

Důvody a motivace lidí proč si pořizovat v dnešní době zvíře (zejména psa, kočku apod.), 
které potom žije v jeho domácnosti, jsou rozmanité. Nejčastěji je to na ochranu majetku, 
ze zdravotních důvodů, za náhradu lidské komunikace a izolace, ale i z důvodu image apod. 
časem vzniká mezi člověkem a zvířetem silné citové pouto, které často ovlivní i životní styl 
majitele zvířete. A to se může mimo jiné projevit tak, že si člověk bere zvíře, které chová 
v zájmovém chovu na výlety a dovolenou (dále jen „dovolenou“). Z důvodu snížení 
veterinárních rizik je při jejich přepravě potřebné dodržovat právní předpisy nejen České 
republiky (dále jen „ČR“), ale i dalších států, kde předpokládají trávit svou dovolenou včetně 
tranzitních států (zejména při silniční a vlakové dopravě), které se dotýkají nejen bezpečnosti 
osob a bezpečnosti provozu příslušného druhu dopravy, které zajišťují přepravu zvířat, ale 
i samotných zvířat z hlediska jejich ochrany. 

Ochrana zvířat je v současnosti v různém rozsahu součástí ustanovení řady právních předpisů 
ČR, které vycházejí z předpisů vydaných Radou Evropy a Evropským společenstvím. 
Všechny právní předpisy je vhodné rozdělit na dvě oblasti a to na: 

 přímou ochranu proti týrání, zahrnuje ochranu zvířat stanovenou právními předpisy, 
které vymezují, zakazují a postihují činnosti považované za týrání, 

 nepřímou ochranu zvířat, kterou vymezují předpisy upravující mimo jiné jejich 
zdraví, kvalitu a bezpečnost krmiv, ale i jejich přepravu. 

1 Zvířata v zájmovém chovu 

Je třeba si uvědomit, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém 
stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany 
člověka. Pod pojmem ochrana zvířat je potřebné obecně rozumět soubor opatření a podmínek, 
které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život. 
Ochranu zvířat v zájmových chovech konkretizuje [1], ve kterém je zvýrazněné, že každý je 
povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho 
fyziologických funkcí a zajištění biologických potřeb, tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení 
nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. 

Zvířetem v zájmových chovech se rozumí každé zvíře držené či určené k držení člověkem, 
zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník [2]. Zvířata v zájmovém chovu 
jsou [3]: 

 psi, kočky a fretky, 
 ostatní zvířata vyjmenovaných skupin: 

 savci: hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin, 
 ptáci: všechny druhy kromě drůbeže (například kur domácí, krůty atd.), 
 plazi, 
 obojživelníci, 
 okrasní vodní živočichové chovaní k okrasným účelům v nekomerčních akváriích, 
 bezobratlí (s výjimkou včel, čmeláků, měkkýšů a korýšů). 

Každý, kdo má v držení zvíře v zájmových chovech nebo o ně pečuje je: 
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 odpovědný za jeho zdraví a dobrý stav: 
 povinen mu zajistit umístění, péči a pozornost, odpovídající jeho potřebám 

etologickým, odpovídajícím jeho druhu a plemenu a zejména: 
 poskytovat mu v dostatečném množství vyhovující krmivo a vodu, 
 poskytnout mu možnosti přiměřeného pohybu, 
 učinit všechna přiměřená opatření k zabránění jeho úniku. 

I při cestování se zvířetem na dovolenou je třeba zajistit jeho vhodnou ochranu a to v souladu 
s evropskými směrnicemi a právními předpisy ČR. Pro cestování se zvířaty v zájmovém 
chovu lze v plné míře aplikovat i pět základních svobod, které stanovila britská rada 
pro welfare hospodářských zvířat (1965) a to [4]: 

 svoboda od hladu a žízně: umožněním přístupu k čerstvé vodě a krmivu, které 
zaručuje uchování plného zdraví a kondice, 

 svoboda od nepohodlí: poskytnutím vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné 
odpočinkové části, 

 svoboda od bolesti, poranění a nemoci: zajištěním včasné diagnózy a léčby, 
 svoboda od strachu a stresu: poskytnutí takových podmínek a takové léčby, které 

nezpůsobují mentální utrpení, 
 svoboda uplatnit své přirozené chování: zajištěním dostatečného prostoru 

s odpovídajícím zařízením a společností zvířat stejného druhu. 

Právě v rámci cestování majitele se zvířetem mohou u zvířete nastat různé stresy způsobené 
například z důvodu vysokého tepla v uzavřeném prostředí dopravního prostředku, malého 
prostoru, vysokého hluku v dopravním prostředku, případně rušivých zvuků v jeho okolí atd., 
které mohou vést k nekontrolovatelné reakci zvířete. Tato rekrace může mít i negativní vliv 
nejen na bezpečnost přepravy, ale i bezpečnost osob, které se nacházejí v těsné blízkosti 
přepravovaných zvířat. 

V rámci ČR by to neměl být větší problém cestovat se zvířetem, počet ubytovacích zařízení, 
která umožňují za konkrétní poplatek zvíře ubytovat, každým rokem stoupá. Co se týká 
cestování do zahraničí, obecně platí, že živá zvířata lze přepravovat jen do těch zemí, kam to 
povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. Podrobnější 
informace o podmínkách vstupu zvířete na území příslušné země může poskytnout v ČR 
velvyslanectví dané země, případně Státní veterinární správa ČR a v zahraničí příslušná státní 
autorita [5]. 

Neobchodní přesunem zvířat v zájmovém chovu (tj. „cestováním“) se rozumí [6]: 

 přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete, 
 přesun zvířete doprovází jeho majitel, který je uveden v identifikačním dokladu 

zvířete, nebo fyzická osoba, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem 
neobchodní přesun zvířete provedla. 

Z důvodu ochrany před šířením vztekliny, musely být (podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 998/2003) v rámci zemí Evropské unie (dále jen „EU“) u psů, koček a fretek od 
října 2004 do 1. 1. 2015 splněny určité podmínky: 

 Pas zvířete v zájmovém chovu,  
 identifikace zvířete: 
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 mikročipem splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO11784 a ISO 
11785 (provádí soukromý veterinární lékař), 

 tetováním, které musí být čitelné (provádí poradce chovu nebo soukromý 
veterinární lékař), 

 očkování proti vzteklině zvířata (zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří 
(očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem 
dané očkovací látky). 

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat 
v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. 

Od 1. 1. 2015 došlo na základě evropské právní normy ke změnám  ve vydávání pasů 
pro zvířata v zájmovém chovu. Cílem této změny byl důvod EU zpřísnit právní předpisy 
upravující cestování se zvířaty v zájmovém chovu zejména z důvodu rychle se rozvíjejícího 
nelegálního obchodu se zvířaty, zejména štěňaty a koťaty, a také z důvodu velmi častého 
falšování pasů pro tato zvířata. Od tohoto data se vydávají pouze nové pasy, jejichž vzhled 
a struktura je upravena podle požadavků právních předpisů EU a je v rámci ČR rovněž 
zakotveno [6]. Vydání pasu je přesně definováno, to znamená, že zákony a prováděcími 
předpisy je přesně určeno, kdo může pas vydávat, jakým způsobem se musí pas vyplňovat, 
jakým způsobem se musí ověřovat určité informace do pasu uváděné.  

Pas zvířete v zájmovém chovu (obrázek číslo 1): 

 je určen pouze pro psy, kočky a fretky, u nichž majitel plánuje vycestování 
do zahraničí za neobchodním účelem, 

 může vystavit pouze soukromý veterinární lékař, který je pro tuto činnost schválen 
a registrován Krajskou nebo Městskou veterinární správou. 

 

 

Obr. 1 vzor přední strany Pasu zvířete v zájmovém chovu [7] 
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Vystavení pasu musí předcházet identifikace zvířete, to znamená označení zvířete čipem, 
anebo odečtení čipu u již čipovaného zvířete. Označení zvířete tetováním se akceptuje pouze 
u zvířat tetovaných do 3. 7. 2011, ale některé státy například Chorvatska už tetování zvířete 
neakceptuje [6]. 

Jednou z důležitých podmínek pro vydání pasu zvířete v zájmovém chovu musí být: 

 vakcinace proti vzteklině, která musí být provedena buď v den identifikace zvířete 
anebo později, 

 platnost očkování proti vzteklině při prvním zápisu do pasu začíná až za 22 dní 
po očkování, až po uplynutí této doby lze se zvířetem vycestovat (v případě plánování 
cestování se zvířátkem počítat s určitou časovou rezervou a vyřídit si potřebné 
doklady včas), 

  ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti 
předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je 
však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující 
předchozí očkování. 

Identifikační údaje o majiteli a o zvířeti musí do pasu zapisovat pouze schválený veterinární 
lékař, který: 

 před každým záznamem do pasu ověří totožnost zvířete v zájmovém chovu, 
 vyplňuje údaje do pasu v českém a anglickém jazyce, 
 po vyplnění povinných údajů oddíl III pasu trvale zapečetí průhlednou přilnavou folií. 

Po vyplnění bude vyžadován podpis majitele, který tím potvrzuje, že jsou uvedené údaje 
správné a pravdivé. Vydaný pas lze následně používat jako očkovací průkaz. Zápisy 
o vakcinaci do pasu: 

 proti vzteklině může provádět pouze schválený veterinární lékař, 
 o jiných vakcinacích může provádět i neschválený veterinární lékař. 

Pas zvířete v zájmovém chovu (PET PASSPORT), je jednotný doklad, který platí ve všech 
členských státech EU pro psy, kočky a fretky (lze ho získat u některého ze soukromých 
veterinárních lékařů schválených krajskou veterinární správou a obsahuje [7]: 

 označení kódem státu, kde byl vydán (pro ČR písmena CZ), 
 označení pořadovým číslem (číslo přiděluje Státní veterinární správa ČR 

http://www.mojezvire.cz/galerie/clanky/300/303_2.jpg), 
 vysvětlivky k vyplnění pasu, 
 údaje o majiteli zvířete člověk, v jehož majetku je zvíře v okamžiku vystavení pasu 

(jméno, příjmení, adresu, PSČ, město, zemi, telefonní číslo a podpis majitele), 
 popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, datum narození, barva, veškeré výrazné 

nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti) musí být napsán v češtině nebo v angličtině 
(štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí až na výjimky cestovat (foto v pasu není 
povinné, ale doporučuje se fotografie dospělého zvířete, aby bylo dobře 
identifikovatelné), 

 označení zvířete (alfanumerický kód transpondéru, datum aplikace nebo odečtení 
transpondéru, umístění transpondéru, alfanumerický kód tetování, datum 
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aplikace/datum odečtení tetování, umístění tetování), které musí být ověřeno před 
každým novým záznamem do pasu, 

 vydání pasu (jméno a příjmení schváleného veterinárního lékaře, adresa, PSČ, město, 
stát, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum vydání, podpis a razítko) 

 očkování proti vzteklině (výrobce a název očkovací látky, číslo šarže, datum 
očkování, platnost očkování do, schválený veterinární lékař – jméno a příjmení, 
adresa, telefonní číslo a podpis), 

 sérologické vyšetření prokazující titr protilátek proti vzteklině (formou prohlášení, 
vzorek odebrání, jméno a příjmení schváleného veterinárního lékaře, adresa, telefonní 
číslo, datum, razítko a podpis veterinárního lékaře), 

 ošetření proti echinokokům (výrobce a název přípravku, datum, čas, razítko a podpis 
veterinárního lékaře), 

 jiná ošetření proti parazitům (výrobce a název přípravku, datum, čas, razítko a podpis 
veterinárního lékaře), 

 jiná očkování (výrobce a název očkovací látky, číslo šarže, datum očkování, platnost 
do, razítko a podpis veterinárního lékaře), 

 klinické vyšetření a prohlášení o tom, že zvíře nevykazuje žádné příznaky nákazy a je 
způsobilé k přepravě na zamýšlenou cestu, datum a schválení veterinárním lékařem), 

 úřední ověření (ověřující úřad, datum, razítko a podpis), 
 jiné záznamy. 

Při cestování se zvířetem v rámci EU se ve většině případů vyžaduje pouze platný pas a platná 
vakcinace proti vzteklině, u některých států mohou být další podmínky navíc, jako třeba 
ošetření proti klíšťatům a odčervení do 48 hodin před vstupem do dané země. Při cestování 
mimo EU je nutné si zjistit podmínky při cestování se zvířaty daného státu a dále pak 
podmínky EU při návratu z dané země (vyžadováno je nejčastěji serologické vyšetření krve 
na protilátky proti vzteklině). Veškeré podmínky států pro cestování se zvířaty se uplatňují 
i v případě, že je stát pouze tranzitní zemí, tedy zemí, kterou pouze majitel se zájmovým 
zvířetem jen projíždí [6]. 

Živá zvířata v zájmovém chovu mohou být přepravována pouze do zemí, jejichž předpisy 
to povolují. Takové země vyžadují vícejazyčné veterinární osvědčení potvrzené veterinářem. 
V případě, že nebyly dodrženy pravidla EU, případně jiných nečlenských zemí o převozu 
zvířat jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny:  

 vrátit majitele se zvířetem do země původu, 
 vzít zvíře na náklady majitele pod úřední dozor nebo do karantény až do vyřešení 

problémů se zjištěním jeho původu, identifikace nebo splnění zdravotních požadavků, 
 rozhodnout o utracení zvířete bez náhrady škody, pokud jeho zpětné odeslání nebo 

izolace v karanténě nejsou možné. 

Stejné podmínky platí i pro evropské státy, které nejsou členy EU (např. Andorra, 
Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Švýcarsko a Vatikán). Ve Velké Británie se kromě 
očkování proti vzteklině vyžaduje i sérologické vyšetření na vzteklinu. V případě vycestování 
se zvířetem do zemí mimo EU je vhodné se informovat na požadavky konkrétní země na 
českém zastupitelském úřadě v příslušné zemi. Mimo to v případě návratu se zvířetem 
z těchto zemí do ČR je potřebné mít pro zvíře pas a očkování. 

Před odjezdem na dovolenou mimo ČR je potřebné zvážit i riziko, že v cizích oblastech (např. 
v subtropickém pásmu) se zvíře může dostat do styku s nemocemi, které se v ČR nevyskytují. 
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Může se jednat jak o infekce, tak choroby způsobované vnitřními i vnějšími parazity. 
Z uvedeného důvodu se doporučuje psy očkovat i proti psinkovému komplexu, případně 
lymské borelióze nebo pyroplazmóze, a dále ošetřit psa přípravkem proti vnějším parazitům 
a po návratu provést důkladné odčervení. 

Při přepravě zvířete v dopravním prostředku je třeba zabezpečit bezpečnost nejen osoby, která 
zvíře doprovází, ale i dalších osob, které se nacházejí v dopravním prostředku (osobním 
vozidle, autobuse, vlaku, letadlu nebo na lodi) a rovněž nesmí být ohrožena bezpečnost 
provozu. Na druhé straně zvíře může být přepravováno jen takovým způsobem, který 
mu neublíží. To znamená, že při přepravě zvířete nesmí být použito takového prostředku, 
který by vyvolal jeho nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví, a nebo by vedl 
k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání. 

2 Technické prostředky na přepravu zvířat   

Cestování se zvířaty se zpravidla realizuje za použití silniční, železniční, letecké a lodní 
dopravy. 

2.1. Přeprava zvířat prostředky silniční dopravy 

Nejčastěji se lze v praxi setkat s cestováním zvířat v zájmovém chovu s majitele na dovolenou 
s využitím prostředků silniční dopravy a to zpravidla osobních vozidel (výjimečně na kole). 
Velkým nebezpečím při přepravě zvířete v osobním vozidle je skutečnost, že zvíře může 
v některých situacích zareagovat neočekávaně nebo nepředvídatelně, odvést pozornost řidiče 
a v krajním případě nepřímo způsobit dopravní nehodu. Takovéto situaci mohou zabránit 
různé technické prostředky. 

V rámci silniční dopravy jsou pro přepravu zvířete v závislosti na jejich velikosti a hmotnosti 
používané následujícími způsoby: 

 volně (výjimečně), 
 v přepravním boxu nebo kleci, 
 s bezpečnostním pásem pro psa (brání psovi v pohybu a tím i rozptylování řidiče 

a v případě kolize udrží psa na sedadle a zabrání tak jeho pohybu po nárazu), 
 dělící síť (za přední nebo zadní sedadla) 
 dělící mříž zavazadlového prostoru, pomocí které lze zavazadlový prostor rozdělit 

na dvě části (pro psa a zavazadlo). 

Ke zvýšení bezpečnosti posádky vozidla a zvířete může být použitá i protiskluzová podložka 
pod psa s průstřihy na bezpečnostní pásy do kufru nebo na zadní sedadla. V některých zemích 
EU se výslovně požadují speciální přepravní boxy na míru, ve kterých má zvíře dostatečný 
prostor. Technické prostředky použitelné na přepravu zvířat v dopravních prostředcích jsou 
znázorněny na obrázcích číslo 2 až 5. 

Je na místě připomenout, že jakékoliv cesty se zvířaty by měly být podniknuty ráno nebo 
večer, kdy je chladněji, s dostatečnou zásobou pitné vody (vždy je potřeba mít s sebou vodu) 
oblíbenou hračku a deku a v případě vysokých teplot možnost chladit například hřbet nebo 
tlapky zvířete mokrým hadrem. Při cestování automobilem je vhodné dělat bezpečnostní 
přestávky a nechat zvíře proběhnout, napít se a vyvenčit. 
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Obr. 2 Přepravní box [8] 

 

Obr. 3 Bezpečnostní pás pro psa [9] 

 

Obr. 4 Přepravní síť [9] 

 

Obr. 5 Protiskluzová podložka pod psa s průstřihy [9] 
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2.2. Přeprava zvířat vlakem 

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu, zvláště se psem vlakem je dnes zcela běžné 
a většinou bezproblémové, ale má svá pravidla. Je třeba myslet na to, že cestující se zvířetem 
nejsou jedinými pasažéry ve vlaku, a tak je nutné brát ohled na ostatní cestující a personál 
příslušných železničních společností. Zájmová zvířata se mohou podle velikosti prostředky 
železniční dopravy přepravovat: 

 zdarma, pokud se nacházejí v přepravních boxech, bednách, koších nebo jiných 
vhodných schránkách, které vylučují poškození nebo znečištění vozu a zavazadel, 
tyto obaly musí být umístěny na klíně nebo v prostoru pro příruční zavazadlo, 

 za poplatek (mají samostatný jízdní doklad), jedná se větší psy a psy, kteří nejsou 
umístěni do výše zmíněných schránek, musí být opatřeni náhubkem a musí být 
na vodítku. V ČR je možné cestovat se psem pouze ve 2. vozové třídě s výjimkou 
vodících a asistenčních psů, kteří mohou doprovázet cestujícího i v 1. vozové třídě. 
Psy a ostatní malá domácí zvířata (kromě vodících psů) není možno přepravovat 
do a z Norska, Velké Británie, Severního Irska a Republiky Irsko. Při přepravě do 
Švédska platí řada omezení (nutnost karantény, vakcinace atp.), ve vnitrostátní 
přepravě po Švédsku je nutná rezervace do oddílu s povolenou přepravou zvířat. 
Informujte se přímo u švédských železnic [10]. 

Nebezpečná a nemocná domácí zvířata, včetně psů, nelze přepravovat a vyloučí se z přepravy. 
Ne každý je milovníkem zvířat a někteří lidé se jich jednoduše bojí, nebo naopak malé děti 
se většinou bez zeptání rozhodnou psa pohladit. Z uvedeného důvodu je potřebné mít zvíře 
ve vlaku na krátkém vodítku a musí mít i nezbytný náhubek. 

Obecně platí, že pes nesmí ve vlaku obtěžovat cestující, nesmí je omezovat v pohybu nebo je 
nějak ohrožovat. Za přepravovaného psa vždy nese odpovědnost jeho majitel a ten také 
zodpovídá za škody psem způsobené. Psa je třeba umístit co nejdál od uličky, kudy procházejí 
pasažéři – mohli by mu nechtěně šlápnout na ocas či na nohu. Psa to samozřejmě může bolet, 
nebo se může leknout a v sebeobraně se po člověku ohnat. Psy (s výjimkou psů vodících 
a asistenčních) není možné přepravovat v restauračních vagonech a ve vagonech vyhrazených 
pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let. Omezena je rovněž jejich přeprava v lůžkových 
a lehátkových vozech. 

2.3. Letecká přeprava zvířat 

V rámci letecké přepravy zvířat v zájmovém chovu většina leteckých společností jejich 
přepravu umožňuje. Letecká přeprava zvířete představuje velmi specifický problém. 
Z uvedeného důvodu je potřebné, aby majitel zvířete jeho přepravu konzultoval ještě před 
jejím provedením s konkrétné leteckou společností a i s veterinářem. Dopravce má právo 
vyžádat si souhlas veterinární služby k přepravě, eventuálně schválení použité schrány, uzná-
li to potřebným. Cestující je povinen vždy provést rezervaci přepravy živých zvířat. Konkrétní 
podmínky stanovuje ve svých pokynech každá letecká společnost. Přeprava zvířete může být 
odmítnuta, je-li zvíře: 

 ve špatném zdravotním stavu nebo vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v zemi 
původu, 

 vybraným druhem plemene zvířat (např. tzv. bojová plemena). 
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Přeprava zvířat může být v letadle provedena následujícími způsoby: 

 v kabině pro cestující: 
 ve schránkách za podmínek (pes, kočka, králík, činčila): 

 maximálně dvě malé schrány se zvířaty (maximální rozměry mohou být 
u jednotlivých leteckých společností různé (např. 48 cm x 32 cm x 29 cm), 

 hmotnost zvířete by neměla překročit 4 kg, některé letecké společnosti povolují 
celkovou hmotnost schrány se zvířetem do 8 kg, 

 pod sedadlem, 
 slepecký pes, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu (pes 

musí být opatřen postrojem, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou 
dokumentací, dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti), 

 pes určený pro záchranu lidských životů (pro tento druh psů jsou stanoveny stejné 
podmínky jako u slepeckých psů), 

 jako zapsané zavazadlo v zavazadlovém prostoru letadla v dostatečně velké a pevné 
schráně s nepropustným dnem zpravidla za následujících podmínek: 
 zvíře musí být přepravováno ve schránce s nepropustným dnem a otvory pro 

dýchání (maximální rozměr si stanovují individuálně jednotlivé letecké 
společnosti, např. ČSA má stanovené rozměry 125 x 69 x 80 cm) [11], 

 schránka by měla být vybavena vodou, jídlem a oblíbenou hračkou, 
 přeprava zvířat v nákladovém prostoru jako odbavené zavazadlo je povolena 

pouze do určitých zemí, 
 schránka musí být označena jménem a příjmením majitele, adresou a telefonickým 

kontaktem, 
 zvířata musí být vybavena příslušnými doklady. 

Přepravní box dle mezinárodních pravidel IATA je schránka s kovovými dvířky, 
s jednoduchým, ale bezpečným zavíráním, s úchyty pro bezpečnostní pásy, a s možností 
uchycení speciální misky na vodu [11, 12] by měl být dostatečně velký a pohodlný, ale 
zároveň funkční tak, aby chránila zvíře během přepravy. Přepravky musí mít nádobu na vodu 
se zásobníkem (k zamezení dehydratace přepravovaného zvířete) a speciální absorpční výplň, 
která odvádí vlhkost a kapaliny.  Vnitřní prostor schrány musí zvířeti umožnit otočení, 
postavení a položení v přirozené poloze) a musí mít dostatečné otvory pro dýchání. 

V případě cestování zájmových zvířat s využitím prostředků letecké dopravy by měl jejich 
majitel dodržet určitá pravidla, k nejvýznamnějším lze zařadit například: 

 zvíře před cestou nekrmit 6 až 8 hodin (mohlo by vše vyzvracet na palubě), 
 vzhledem k tomu, že letecká přeprava pro zvíře bývá stresová a to zejména 

v zavazadlovém prostoru letadla, doporučuje se nechat zvíře několik dní před odletem 
na schránku zvykat tak, aby do přepravky chodilo bez strachu a úzkosti, 

 před samotnou přepravou se doporučuje dát zvířeti do přepravky hračku, na kterou je 
zvyklé, deku případně část oblečení majitele tak, aby i během několika hodin 
přepravy cítilo přítomnost majitele, atd. 
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Obr. 7 Uložení přepravních boxů v letadle [13] 

K nakládání a vykládání živých zvířat je dopravce oprávněn požadovat odbornou pomoc 
odesilatele nebo příjemce. Velikost přepravky se dá odvodit výpočtem (obr. 6) [14]: 

 délka přepravky = délka zvířete A+ 1/2 délky předních nohou C, 
 šířka přepravky = minimálně 2 x šířka zvířete, 
 výška přepravky = minimálně výška zvířete B.  

 

Obr. 6 Parametry výpočtu velikosti přepravky [14] 

Osoby, které si nechávají přepravit letecky živá zvířata, musí v plné míře dodržovat platné 
předpisy. Při příjmu zvířat musí být kontejner (přepravka) označen těmito údaji:[16]  

 odesilatel - jméno, adresa a telefonický kontakt, 
 příjemce - jméno, adresa a telefonický kontakt, 
 osoba, kterou je možno ohledně zásilky kontaktovat po celých 24 hodin (pokud je jiná 

než odesilatel nebo příjemce), 
 obecný anglický název a latinský odborný název (např. Reptiles/Varanus 

komodoensis), 
 u zásilek jedovatých zvířat, která mohou kousnout či bodnout (např. hadů, včel) musí 

být kontejner označen "Poisonous", 
 zásilky agresivních zvířat např. šelem, ptáků a ještěrů, musí být označeny nápisem 

"This animal bites", 
 při přepravě zvířat je třeba kontejner doplnit informací o tom, kdy bylo zvíře 

naposledy krmeno a musí být dostupná "Instrukce o krmení a napájení". 
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Při příjmu zvířat musí být kontejner polepen nálepkami [16]: 

 na nálepce AVI se ponechá symbol zvířete, které je přepravováno, ostatní skupiny je 
vhodné vyškrtnout, 

 v řádce pro druh zvířete musí být uveden počet kusů a obecný anglický název (např. 
4 Cats)  

 kontejner se zvířetem musí být ze všech stran polepen směrovými šipkami "This way 
up". 

Některé společnosti požadují, aby u všech zásilek živých zvířat přepravovaných touto 
společností, odesilatel disponoval písemným potvrzením příjemce, že takovou zásilku v místě 
určení převezme. 

Uspání zvířete před přepravou se nedoporučuje a závisí na rozhodnutí veterináře. Pokud je 
uspání provedeno, k dokumentaci se musí přiložit a vyznačit na přepravku záznam o uspávací 
látce, času podání a trase na jakou byla látka aplikována. 

2.4. Přeprava zvířat na lodi 

Pro přepravu zvířat v zájmovém chovu lze využít i prostředky lodní dopravy. Každá 
společnost, která provozuje lodní dopravu, ve svých směrnicích zpřesňuje podmínky  
pro možnost cestování majitele se zvířetem v zájmovém chovu. Obecně lze konstatovat, že 
cestování zvířat s majitelem je povoleno za předpokladu, že zvíře nebude mít negativní vliv 
na jiné spolucestující a že nebude poškozovat nebo špinit zařízení plavidla a bude pod stálým 
dohledem svého majitele. Ze směrnic různých lodních společností lze obecné stanovit určité 
zásady: 

 v rámci mezinárodní dopravy je potřebné mít platný pas zvířete v zájmovém chovu,  
a majitel splňuje vstupní ustanovení cílové země (především vstupní povolení, jakož  
i očkovací a/nebo lékařské vysvědčení), 

 k dispozici je pro cestujícího se zvířetem jen omezené množství kajut, které může 
využit (kajutu je nutno předem rezervovat), 

 zvířata v zájmovém chovu mohou být na plavidle umístěna do speciálních kotců, 
 zvířatům v zájmovém chovu není dovolen pohyb ve vnitřních prostorách lodi (bary, 

restaurace a jiné veřejné prostory), výjimkou jsou slepečtí psi, 
 přístup na vozovou palubu je majitelům se zvířetem v zájmovém chovu během plavby 

zakázán, 
 zvíře v zájmovém chovu se na otevřené palubě smí pohybovat pouze s košíkem  

a na vodítku a pouze v doprovodu svého pána, 
 za škodu způsobenou zvířetem v zájmovém chovu na plavidle plně zodpovídá jeho 

majitel nebo opatrovník, 
 atd. 

V případě trajektů se předpokládá, že zvířata v zájmovém chovu jsou během celého pobytu 
na palubě buď v motorových vozidlech, v příslušných speciálních zařízeních, která mají 
cestující s sebou (např. přívěs) nebo v příslušných přenosných boxech, ze kterých nemohou 
utéct.  
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Závěr 

Problematika přepravy zvířat se v rámci cestovního ruchu a používaných dopravních systémů 
stává důležitou součástí realizovaných aktivit. Úlohou dopravního systému v rámci 
cestovního ruchu je zabezpečit mimo jiné i přepravu zvířat do požadovaného místa 
v požadovaném času a kvalitě [18]. Zároveň s tím se majitelé zvířat často dopouští nesplněni 
stanovených povinností, které jsou pro vlastní realizaci přepravy zvířat stanovené. Článek se 
zaměřuje na základní a vyžadované podmínky a požadavky realizace cestování se zvířetem 
v zájmovém chovu. Je potřebné si připomenout, že případná ohrožení zvířat lze zpravidla 
pokrýt uzavřením vybraného pojištění. 
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Abstract 

Air transport plays an increasingly important role within the passenger transport. 
The number of passengers has been increasing because of the speed, convenience 
and security as well. Air safety is a priority for every country and every aviation organization. 
The safety of air transport depends on the legislation, state and security of air transport 
infrastructure as well as human factor. The airport is the most important part of air transport 
infrastructure in terms of preventing the illegal acts in aviation. 
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Introduction 

Air transport as a part of the transport network plays a strategic role in international transport 
services and it contributes to social and economic development of the country. The level 
of development of aviation represents the economic and social development. It also belongs 
to the instruments used to measure the standard of living of its citizens. Air transport plays 
an important social function when providing rapid, safe and quality transport of passengers 
and goods, which requires coordination at the international level and mandatory compliance 
with safety rules set out by international aviation organizations. Air transport with 
its associated infrastructure is an important tool for government and a part of economic 
system of the country, underlying the increase of its economic and social levels. Respecting 
the size of the paper required we will focus on the issue of airport security. 

1 Air transport Infrastructure 

Air transport uses its infrastructure to ensure safety of passengers and freights. The air 
transport infrastructure consists of an aerodrome, air navigation services, air carrier 
and regulator all over the world [1]. An airport is the most important infrastructure object. 
It has to ensure maximum safety for all the passengers and staff being at the airport. The safe 
operation of the airport means to ensure protection against unlawful acts threatening the safety 
of civil aviation, public order and security at the airport. It can be divided in both the public 
and non-public part. It should be noted there is an enormous movement of passengers, goods, 
tools and processes in the terminal building. Especially in the summer months there is a very 
intensive movement at the airports. The terminal building is the most important object 
for passengers. This is the area of the close contact between ground and air side [2]. The input 
and output point of the country and the city. [3] The terminal is divided into the part public 
open and the part intended exclusively for passengers. The interface of these parts is formed 
by customs and passport control. This plays of the airport an important role in ensuring 
of security, order and protection from unauthorized interference along with other security 
services.  

Public area is divided on arrival and departure hall. Devices for the carriage of baggage from 
the check-in counters is connected to luggage distribution center placed in the service 
of the terminal building inaccessible to the public and passengers. This luggage movement 
is also under security check. Cargo terminals of major airports have departments 
for the receiving and distribution of goods, customs control, if necessary, sanitary control, etc. 
Part of a terminal intended for passengers is usually divided into the departure, arrival 
and transit areas. There are also commercial and restaurant facilities in the airport terminal. 

The airport may be at risk due to: 

 natural emergencies (floods, special floods, long-term strong wind, excessive snow 
and ice on runways, earthquakes or massive diseases) 

 anthropogenic emergencies (traffic accidents and accident-related infrastructure - a 
big fire and destruction of buildings, the threat or execution of major terrorist events) 

 limiting or stopping the supply of energy (electricity, gas, fuel and lubricants, water, 
etc.). 
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2 Air safety 

Ensuring safety in aviation is a relatively complicated process. This process applies in 
particular to the security of the flights and activities related thereto. Then there are activities 
aimed at eliminating illegal acts. Growth of air traffic is visible especially in summer, when 
there is a high number of charter flights, frequency and a higher concentration of passengers 
and their luggage. All this increases the demand for security with an emphasis on passenger 
safety. Safety can be subdivided into the legal and technical part. Prerequisite for ensuring 
safety in the area of law is strictly respect for the laws and their possible update. National 
rules of civil air transport are based on the regulations of the International Civil Aviation 
Organisation (ICAO), which establishes minimum standards for safety at global level. Until 
11. September 2001 for each Member State of the European Union (EU) there were its own 
rules. The first common rules were adopted by the EU in 2002. The detailed rules relating 
to access of the sensitive areas of airports and aircrafts, to screen passengers and baggage, 
handling and control of cargo and mail, personnel testing, or training and classification 
of weapons and other items on board aircraft or aerodromes. The rules, adopted in November 
2006, also related to the amount of liquids that can be transported by the airlines [4].  

In 2008, there were new rules adopted to implement changes concerning security controls 
of aircraft, passengers and baggage, as well as the recruitment and training of personnel. 
There were also defined the rules for in-flight security measures such as access to the cockpit, 
unruly passengers and so-called "escort." The most significant legislation in the Slovak 
Republic is also Act No.143/1998 Coll. The Law on Civil Aviation (Aviation Act) 
and an amendments to certain laws. And then there are “L” regulations - one of the most 
important in terms of safety including: 

 L8 Airworthiness of aircraft, 
 L17 Civil aviation protection against acts of unlawful interference, 
 L18 Transport of Dangerous Goods. 

The incidents in aviation divided according consequences for people, equipment and aircraft 
at the airport [5]: 

 damage, 
 accident (non-fatal for people), 
 disaster (loss of human lives of the crew, airport staff or passengers). 

Air transport has certain distinctive elements that should be respected. These elements are 
generally motivating to illegal activity and widespread publicity. The most important may be 
included: 

 utilization of airspace has a strong international character, which implies an obligation 
than to adapt and to respect international conventions and rules, 

 purchasing high price of aircraft, the average prices of selected transport aircraft in 
2015 are shown in (Tab. 1), 

 low probability of survival of those involved in emergency air transport, but on the 
other hand, the aircraft is considered to be more dangerous means of transport 
(Tab. 2). 
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Tab. 1: Average purchasing price of some passenger aircrafts in 2015  

Aircraft Type Aircraft purchasing price (mil. USD) 
Airbus A320 91.5 
Airbus A330-200 216.1 
Airbus A330-300 239.4 
Boeing 737-700 76 
Boeing 737-900ER 96.1 
Boeing 747-8 356.9 

[6] 

Tab. 2: Statistics of fatalities in transport vehicles  

Order Fatalities per bilion km Fatalities pre bilion journies  Fatalities per bilion hours 
1. Airplane (0,05)  Bus (4,3)  Bus (11,1)  
2. Bus (0,4)  Train (20)  Train (30)  
3. Train (0,6)  Lorry (20)  Airplane (30,8)  
4. Lorry (1,2)  Car (40)  Boat (50)  
5. Boat (2,6)  On foot (40)  Lorry (60)  
6. Auto (3,1)  Loď (90)  Car (130)  
7. Bicykel (44,6)  Airplane (117)  On foot (220)  
8. On foot (54,2)  Bicycle (170)  Bicycle (550)  
9. Motorcycle (108,9)  Motorcycle (1 640)  Motorcycle (4 840) 

[7] 

The probability that a person will become victims of air accidents in the transport plane, is 
approximately 1: 4 000 000 in flies with a reputable company. Unless flies with a company 
that has a frequent accidents, the risk is slightly higher, but also negligible. On reconciliation: 
the probability that a person kills in a passenger car is about 1: 300th. 

Air safety includes not only aircraft flight phase (i.e. the movement from the start accelerating 
during take-off to touch down after completion of the travel), but also all the activities 
associated with the conduct of the flight (boarding and alighting of passengers, loading and 
unloading cargo and others). For safe flight shall mean any flight which takes place under 
defined conditions without jeopardizing the health and lives of the crew, people and without 
damage to the aircraft or property.  

3 Illegal acts in aviation at the airport 

In addition to internal causes of aviation events occur in aviation emergencies caused by 
external entities. Acts of Unlawful Interference or attempting acts which threaten the safety 
of civil aviation and air transport, which may occur at the airport are: 

 unlawful seizure of aircraft on the ground, 
 hostage-taking on board aircraft or airport, 
 forcible intrusion on board an aircraft, airports or air space equipment, 
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 holding a weapon or hazardous device or material for the purpose of illegal use 
on board an aircraft or at an airport, 

 communication of false information which endangers the safety of an aircraft in flight 
or on the ground, passengers, crew, ground personnel or the public at the airport 
or on the premises of aircraft equipment. 

Information regarding the incidents at the airport, on account of possible abuse, panic 
passengers, etc., is subject to classified information in the majority of countries. Published 
information is usually the one it cannot be hid. Incident involved in addition to public, 
passengers and airport staff. Attacks on airports can have a different character, the most 
serious may include terrorist attacks such had happened on the airport: 

 Moscow-Domodedovo, Russia, 24th January 2011 (37 victims and 200 injured), 
 Burgas, Bulgaria, 18th July 2012 (8 victims and about 35 injured), 
 Brussels, Belgium, 22th March 2016 (11 victims and about 260 injured). 

To prevent such acts of unlawful interference a system of measures to protect civil aviation 
need to be set up. The accent is given on public order and security at airports. At each airport 
there are established separate zones connected by safety and construction features accessible 
only by authorized and trained people. The structural safety features includes e.g. partitions, 
door with codes, secure entrances, bars and safety gates. Every person while being in the 
public airport is obliged to follow the instructions of the airport operator or its authorized 
persons who are entitled to: 

 require on-site explanation of the facts related to the breach or threat to safety, public 
order or the safety of life and health of persons and property, 

 in places inaccessible to the public to identity the people and the legitimacy 
of their movement, 

 identity the people disrupting security and public order, including demonstration 
and transfer of police authorities,  

 remove the weapon to such persons when they are armed. 

These activities of the airport operator must be carried out without causing unreasonable 
detriment to people and their rights and freedoms might been affected only in necessary 
extent. The basic way of security checks at airports and therefore the risk reducement 
of incidents can include screening and physical checks: 

 for the traveler passing through a frame detector for metal objects, explosives 
and narcotics (for visualization or negative signal is necessary passenger inspected 
wands or personal search), 

 for hand baggage (cabin baggage) by placing it on a conveyor belt and pass through 
the tunnel, where the X-ray imaging is the monitoring equipment operation objects 
displayed in color according to their importance. 

The subjects, who operate X-ray equipment is not able to recognize physical checks 
of luggage. Further checks may include the handling and control of cargo and mail, testing 
personnel, or training and classification of weapons and other items on board aircraft 
or airports. Every public airport must establish an airport security program which meets 
the needs of air traffic. Airport security program shall be in accordance with the requirements 
of the National Civil Aviation Security Programme and the requirements of the development 
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process to be determined by the Authority. Airport security program approved 
by the Authority. For the realization of the implementation of security measures for the public 
airport operator is responsible airport operator in the safety program shall designate a person 
responsible for coordinating the implementation of safety measures. The operator of public 
airports and ground aviation facilities must develop plans for all security threats and provide 
the means for the protection of airports, ground facilities against acts of unlawful interference. 

Conclusion 

The aviation safety, especially after the September 11, 2001 has become a priority 
of government security forces. Protection of civil aviation is a set of measures in the field of 
land and air security. Civil aviation is one of the priority areas monitored especially since it is 
in the long term chronic under attack (not only) terrorists. It is therefore necessary, part of the 
passengers, but also the public, accompanying them at the airport or welcoming after landing 
the flight, the appropriate security principles at the airport. 
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Abstrakt 

Příspěvek pojednává o vybraných problémech spojených s financováním projektů územně 
samosprávných celků. Cílem příspěvku je identifikovat hlavní problémy vyplývající 
z dluhového financování investičních projektů a navrhnout změny právní úpravy za účelem 
zlepšení hospodářské situace územně samosprávných celků. Při zpracování příspěvku bylo 
použito metod analýzy, komparace, indukce a dedukce. Představené návrhy právních úprav 
zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů by mohly vést ke 
zlepšení hospodaření obcí v České republice. 

Klíčová slova 
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Abstract 

The article discusses selected problems that are related to financing municipalities´ s 
projects. The scientific aim of the article is to identify the main problems arising from the debt 
financing of investment projects and to set the proposals of legislative changes leading to 
improving economic situation of municipalities. During the elaboration of the paper, the 
methods of analysis, comparison, induction and deduction were used. The presented 
proposals of the legislative changes to Act No. 250/2000 Coll. on Budgetary Rules of 
Territorial Budgets might result in the improved financial management of municipalities in 
the Czech Republic. 
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Úvod 

Členstvím v Evropské unii získala Česká republika příležitost zlepšit svoji hospodářskou 
situaci čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. Užití těchto možností by mělo být 
prioritou každé méně vyspělé evropské země. Význam fondů Evropské unie spočívá zejména 
v provádění politiky podporující hospodářskou a sociální soudržnosti unie. Cílem této politiky 
je postupné snižování rozdílů mezi vyspělostí jednotlivých regionů a členských států. 

V České republice bylo v roce 2015 celkem 6253 obcí, což je druhý nejvyšší počet obcí na 
území státu po Francii (Český statistický úřad, 2015) Mezi typické rysy obce patří územní 
základ, osobní základ (občané obce) a právní subjektivita. Obec je veřejnoprávní korporací, 
která vlastní majetek a vystupuje vlastním jménem v právních vztazích. Mezi významné 
povinnosti obce patří každoroční sestavování rozpočtu obce. Disponuje určitými vlastními 
příjmy a dále pak příjmy od státu, především z vybraných daní. Druhou stranu rozpočtu tvoří 
výdaje obce. Obec se musí při hospodaření řídit platnou legislativou a její hospodaření 
podléhá kontrole (audit). Většina z výše uvedeného počtu obcí České republiky je obcí 
malých – do 1000 obyvatel. Těchto obcí je téměř 80% z celkového počtu, přičemž v nich žije 
pouze 17,2 % obyvatelstva ČR. Do velikostní kategorie obcí do 2 000 obyvatel spadá celkem 
5 634, tj. 90,0 % obcí a žije v nich 26,1 % obyvatelstva (Český statistický úřad, 2003). 
Problémem zejména malých obcí je skutečnost, že ze svých příjmů dokáží jen obtížně 
financovat investiční záměry rozsáhlejšího charakteru. Např. výstavba vodovodu, kanalizace, 
plynofikace apod. Na tyto investiční akce mohou územně samosprávné celky využívat 
prostředky z fondů Evropské unie. Aby však mohly žádat o jejich čerpání, musí mít 
k dispozici prostředky na kofinancování projektů.  

1 Programové období 2007 - 2013 

V letech 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech členských státech Evropské unie 
vyčleněno přibližně 347 mld. €, což představovalo více jak třetinu evropského rozpočtu 
určeného pro toto rozpočtové období. Česká republika mohla za toto období dosáhnout až na 
26 mld. €. Mezi hlavní cíle tohoto programového období patřila podpora konvergence, tj. 
podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s HDP na obyvatele 
pod úrovní 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou EU, dále pak podpora rozvoje států, 
jejichž HND na obyvatele byl pod úrovní 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou EU. 
Dalším cílem byla podpora regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a v neposlední 
řadě podpora přeshraniční spolupráce regionů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012).  

Tab. 1: Fondy pro Českou republiku pro roky 2007 – 2013; Zdroj vlastní zpracování dle Ministerstva pro 
místní rozvoj 

Cíl Fondy pro ČR 

Konvergence 25,88 mld. €  
(cca 730,00 mld. Kč) 96,98 % 

Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 419,09 mil. €  (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 % 

Evropská územní spolupráce 389,05 mil. €  
(cca 10,97 mld. Kč) 1,46 % 

Celkem 26,69 mld. €  
(cca 752,70 mld. Kč) 100,00 % 
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V období 2007–2013 bylo pro Českou republiku z evropských fondů 26,7 určeno mld. €. Aby 
však stát mohl prostředky čerpat, musel by přidat navíc přibližně 4 mld. €, neboť Evropská 
unie financuje nejvýše 85 % výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012). Uvedené je přitom vzhledem k napjaté situaci českých 
veřejných financí závažný problém. 

Příjemci dotací z evropských fondů získali k začátku ledna 2014 částku 514,9 mld. Kč, což 
představuje 63,7 % z celkové částky, která je vyčleněna pro Českou republiku. Z této dosud 
vyplacené částky požádalo Ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 385,5 
mld. Kč, což představuje 47,7 % celkové částky. Tato částka je nejčastěji považována za 
celkovou výši vyčerpaných dotací (Hospodářské noviny, 2014). 

2 Programové období 2014 - 2020 

Pro právě probíhající programové období na léta 2014 až 2020 byly pro unijní státy vyčleněny 
prostředky ve výši 960 mld. € (Regionální rada Severovýchod, 2013). Česká republika pak 
v uvedeném období může vyčerpat celkem 20,5 mld. €, což odpovídá částce 559 mld. Kč, 
tedy přibližně o 169 mld. Kč méně než ve předcházejícím období. 

3 Vývoj zadluženosti územních rozpočtů 

Příjmy a výdaje obcí vymezuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Obce vykázaly ke konci roku 2014 dluh ve výši 88,9 mld. Kč. Proti předchozímu 
roku se jedná o pokles o 3,3 mld. Kč. Z hlediska struktury dluhů jednoznačně převažují úvěry 
od bank, konkrétně od tří v České republice nejznámějších bankovních domů – České 
spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. Důvodem proč 
obce pro dluhové financování preferují bankovní úvěry je rychlost a nenáročnost 
(administrativní, technická) bankovních úvěrů. Všechny výše zmíněné bankovní domy jsou 
ve vlastnictví zahraničních subjektů. Čistý zisk České spořitelny, a s. v roce 2015 činil 14,3 
mld. Kč, Československé obchodní banky, a.s. činil 14 mld. Kč a Komerční banky, a.s. 
představoval přes 13 mld. Kč.  

V roce 2014 vykázalo zadluženost 3 235 obcí z celkového počtu 6 248 obcí, což je více než 
polovina (51,8 %) obcí z celkového počtu. Na celkové zadluženosti obcí se i v roce 2013 
výrazně podílela 4 největší města ČR. Bez zahrnutí čtyř největších měst (tj. hl. m. Praha, 
Brno, Ostrava a Plzeň) činí zadluženost ostatních obcí celkem 43,6 mld. Kč (MFČR, 2015). 

Tab. 2: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR v letech 2003–2014 (v mld. Kč); Zdroj: Ministerstvo 
financí 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Úvěry 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 59,9 60,9 68,3 68,8 67,7 
Komunální 
dluhopisy  21,7 23,9 23,5 22,9 22,6 22,7 14,7 15,8 14 13,8 15 11,8 

Přijaté návratné 
finanční 
výpomoci a 
ostatní dluhy 

13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 10 10,1 7,6 7,5 7,9 8,4 9,4 

Celkem 70,4 74,8 79 80,9 79,2 80,1 80,6 83,3 82,4 90 92,2 88,9 
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Větina prostředků z úvěrů směřovala na úhradu projektů v oblasti dopravní infrastruktury, 
rekonstrukci bytových domů, zateplování a zlepšování občanské vybavenosti. 

Tab. 3: Souhrnné údaje o zadluženosti krajů ČR v letech 2003–2014 (v mld. Kč); Zdroj: Ministerstvo 
financí 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Úvěry 0,2 0,4 1,8 6,5 9,4 11,9 17,4 16,6 19,6 22,2 23,5 24,4 
Přijaté 
návratné 
finanční 
výpomoci 
a ostatní 
dluhy 

1,1 1,1 1,1 1,2 1 2,7 3,5 2,5 2,7 2,3 3,3 3,2 

Celkem 1,3 1,5 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 19,1 22,3 24,5 26,8 27,6 

Kraje na konci roku 2014 vykázaly dluh v celkové výši 27,6 mld. Kč, což představuje nárůst 
ve výši 0,8 mld. Kč oproti roku 2013. Úvěry od bank představovaly téměř 90 % celkového 
dluhového portfolia krajů. Kraje v roce 2014 neemitovaly komunální dluhopisy. 

Regionální rady regionů soudržnosti vykázaly ke konci roku 2014 nulovou zadluženost. 
Celková územní zadluženost včetně dobrovolných svazků obcí dosáhla na konci roku 2014 
výše necelých 120 mld. Kč.  

4 Rizika plynoucí ze zadluženosti územně samosprávných celků 

Dluh územně samosprávných celků je součástí celkového veřejného dluhu. Česká republika 
zatím nemá problém s plněním významného fiskálního maastrichtského kritéria – podílu 
veřejného dluhu na hrubém domácím produktu, neboť dosahuje „jen“ necelých 41 %, proto 
podléhá i jednomu z důležitých kritérií - podílu veřejného dluhu na hrubém domácím 
produktu.  

Největší problém představuje zadluženost pro malé obce. Takových je v tomto státě 80%. 
Důvodem je zejména skutečnost, že malé obce, na rozdíl třeba od čtyř největších a také 
nejvíce zadlužených měst – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně nedisponují tak velkým majetkem. 
Prostředky s ohledem na svoji solventnost tedy získávají většinou za mnohem méně 
výhodných podmínek v porovnání s mnohem bohatšími městy, a zároveň nemají možnost část 
majetku v případě nenadálých problémů s hospodařením odprodat. Malé obce jsou velmi 
závislé na příjmy garantovanými dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů z 
daní, který jim zabezpečil více prostředků novelizací, která proběhla před třemi roky. Malé 
obce také hůře snášejí dopady spojené s krácením dotací na projekty, případně důsledky 
plynoucí z toho, že se jimi realizované projekty nepodaří dokončit.  

Obce se tak rozhodují, zda budou po několik let vytvářet přebytky v rozpočtu a odsunou 
plánovanou investici na dobu, jak na ni budou lépe ekonomicky připraveni nebo zda si na 
realizaci investice půjčí prostředky hned, přičemž investiční akce se jim prodraží o úroky. 
V prvém případě riskují, že v době, kdy budou chtít začít s realizací projektu, nebude 
k dispozici vhodný dotační titul, ve druhém případě, že se projektová výstavba nebude odvíjet 
dle očekávání a zadluží se „navždy“. Nutno také podotknout, že úroky z vkladů v českých 
bankách jsou téměř na nule, a pokud by se obec rozhodla si na investici nejprve našetřit 
prostředky, tak tyto se v bance prakticky neúroční. Rozhodující pro rozhodování o tom, 
kterou cestu zvolit by měl být co nejvíce přesný odhad životnosti plánované investice.  
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Závěr 

Dle názoru autora by bylo vhodné zvážit změnu právní úpravy zákona č. 250/2000 Sb. O 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále pak návazně zákona č. 128/2000 Sb. O 
obcích a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích tak, aby územněsamosprávné celky využívaly pro 
své dluhové financování více prostředky od státu. Pokud by územně samosprávné celkyo 
takovou pomoc žádaly, musely by prokazovat účel použití těchto prostředků, návratnost a 
ekonomickou udržitelnost z nich financovaných projektů. Stát by tak získal lepší kontrolu nad 
hospodařením a rozvojem územně samosprávných celků. V případě závažných nedostatků a 
nerentability investice by k její realizaci nemuselo vůbec dojít. Stát sice dle platné legislativy 
neručí za závazky územně samosprávných celků, ale pokud se dostanou do závažných 
problémů zůstává na něm aby jim pomohl s jejich řešením. Stát si zároveň může půjčovat 
prostředky za výhodnějších podmínek v porovnání s úvěrovým financováním územně 
samosprávných celků bankovními domy.  
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GEOCACHING V MARKETINGU SLUŽEB 
 

CEOCACHING MARKETING SERVICES 
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Abstrakt 

Současné informační a komunikační technologie otevírají velké možnosti v oblasti marketingu 
služeb.  Musíme si zvykat na to, že různé vzdálené techniky mohou účinně vstoupit do 
marketingové praxe.  Jedním z příkladů je Geocaching. Otevírá nové možnosti v propagaci 
výrobků a služeb. 
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Geocaching, marketing, oblast služeb, reklama, PR, efektivita, náklady, Event 

 

Abstract  

Current information and communications technology opens up great opportunities in 
marketing services. We have to get used to the fact, that different remote techniques can 
effectively enter into marketing practices . One example is Geocaching . Opens up new 
possibilities for the promotion of products and services . 
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Úvod  

Současné informační a komunikační technologie otevírají velké možnosti v oblasti 
marketingu služeb.  Často jde o takové techniky a technologie,které vůbec nebyly původně 
určeny k využití v marketingu. Jedním z příkladů je oblast marketingových výzkumů, kde 
původně medicínská vyšetřovací metoda, fMR (funkční magnetická rezonance) pomáhá 
pomocí přímého scanování mozku testovaných osob zjišťovat libost, nelibost, zájem, nezájem 
o testované zboží nebo služby. Musíme si prostě zvykat na to, že různé, na první pohled od 
marketingu vzdálené techniky a technologie mohou účinně vstoupit do marketingové praxe. 
Jedním z relativně nových prvků je celosvětově již rozšířená hra na hledání ukrytých 
krabiček, zvaná geocaching. 

1 Základní údaje 

Geocaching , v češtině také často „kešování“ je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá 
v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině 
psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 84). Při hledání se 
používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se ceocachingem  bývá označován 
slovem geocecher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se 
do logbooku a případné výměně obsahu, ji nálezce opět uschová a zamaskuje. 

Všeobecně oceňovaným prvkem Gocechingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím 
zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny 
informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých 
velmi frekventovaných míst. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s 
nalezením cache spojen. 

Cache (neboli schránka) bývá voděvzdorný, většinou plastový obal. Zakladatel cache (owner - 
majitel) po umístění zveřejní její souřadnice na některý internetový server zabývající se 
Gocechingem. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. 
logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké 
předměty na výměnu. Nálezce keše si smí takový předmět vzít (a například přenést do další 
cache), ale musí místo něj vložit něco vlastního (jiný předmět) pro další účastníky hry, o 
stejné nebo vyšší hodnotě. 

Rozlišujeme různé typy skrýší: 

 Nano - nejmenší schránka. Nevejde se do ní tužka a většinou obsahuje pouze 
„logbook", tedy mini zápisníček na záznamy, který je i tak velmi malý. 

 Micro – velmi malá schránka (podle pravidel menší než cca 1 dl, tzn. patří sem i tzv. 
„nano-cache“). Typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od filmu, od 
bonbonů tic-tac,  od léků apod. Pro její možnost umístit kešku nenápadně i do 
frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro keše v centrech měst apod. Micro-
cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových konstrukcích a 
bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji 
miniaturní velikost se do micro-cache zpravidla nemohou vkládat žádné předměty na 
výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook 

 Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v 
mikrovlnné troubě, která se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje 
logbook a menší předměty na výměnu. 
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 Regular – schránka běžné velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty 
na výměnu, malé plyšové hračky apod. Často se pro ni používají běžné krabice na 
ohřívání potravin v mikrovlnné troubě. 

 Large – specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena 
speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu (např. knih). 

 Other – schránka neurčitelné velikosti. Může to být například placatá magnetická 
nálepka nebo kniha v knihovně. Nově se touto velikostí označují 
i earthcache a eventy. 

V popisu cache (listing) jsou pak na internetu uvedeny informace o velikosti schránky. 

Nejstarší a nejvíce využívaný server je Goceching.com, provozovaný společností 
Groundspeak v USA v Seattle. Server umožňuje registrovaným uživatelům prohlížet cache na 
libovolném místě po celém světě. Také si zde uživatel vede svůj online log, do kterého si 
zapisuje nálezy. Kromě některých soukromých údajů jsou veškerá data (logy, fotografie, 
osobní statistiky) přístupná všem registrovaným uživatelům serveru. Každý tak může sledovat 
nejen vlastní nálezy jednotlivých cache, ale najít si i statistiky nálezů jiných lovců. 

1.1. Jak to všechno vzniklo? 

Gocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co se v roce 2000 rozhodnutím tehdejšího 
amerického prezidenta B. Clintona byla odstraněna umělá odchylka, přidává do signálu GPS, 
a zlepšilo tak přesnost tohoto původně armádního navigačního systému, pro běžné civilní 
uživatele, z nepřesností navigace  na  stovku metrů, na upřesnění několika metrů. 

K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě přes 171 000 skrýší pro Gocaching, z toho 
zhruba 700 v Česku. Podle statistik serveru Gocaching.com najde alespoň jednu cache za 
týden v průměru kolem 50 tisíc lidí. V lednu 2014 dosahuje počet keší v systému 
Gocaching.com celosvětově 2,3 milionu, počet geocecherů přes 6 milionů. Počet aktivních 
keší v ČR bylo koncem roku 2015 přes 40 tisíc, aktivních geocacherů kolem dvaceti tisíc. 

1.2. Některé problémy s Gocachingem 

Cacheři při dohledávání geocache občas bývají konfrontováni policií, s dotazem, co provádí 
na místě kde by mohla být „keška“ umístněna. V jiných případech dohledávání geocache na 
místě uložení vyústí v informování záchranných složek o podezřelé aktivitě či v případný 
nález geocache policejními jednotkami či pyrotechniky. Aktivity teroristů jsou stále častější a 
policie v celém civilizovaném světě má zvýšenou ostrahu. Občas dojde k případu, že veřejné 
budovy či školy mohou být evakuovány a to v případě, že učitelé či policejní jednotky objeví 
geocache, jako se stalo v případě střední školy Fairview High School (USA) v roce 
2009. Velký počet geocache byl zneškodněn pyrotechnickými jednotkami, protože tyto  
jednotky měly podezření, že v krabičce je uschován nástražný výbušný systém. Rozličné 
oblasti, od starých hřbitovů po Disneyland byly v důsledku nalezení geocache přechodně 
uzavřeny pro veřejnost. 

Umístění geocerche bývá někdy terčem kritiky vládních orgánů či veřejnosti. Geocerche 
bývají také omylem zaměněny s odpadem. Někteří geocacheři však při hledání geocerche 
odpad z místa umístění naopak odnáší, tato praktika je úzce spojena s tzv. CITO eventy 
(Cache-In-Trash-Out). Eventy a geocache jsou často spojeny s ekologií a úklidem odpadu, 
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mnoho oblastí tak vypadá čistěji, než bylo dříve a nejsou k tomu zapotřebí státní či lokální 
finanční zdroje. 

2 Deset typů na možné využití GEOCARCHE v marketingu služeb 

Hra na pomezí sportu a turistiky – často hravé hledání ukrytých schránek, zapisovaní do 
„deníčku“ ve schránách, výměna drobných předmětů ve schránkách poskytuje marketérům 
v cestovním ruchu netušené možnosti realizace marketingových aktivit. . Podívejme se jenom 
na některé z nich: 

 Správy a samosprávy měst – pozvání do regionu v oblasti kultury, sportu, rekreace. 
Stačí, když se manažeři města přihlásí do systému ceoceching.com a zapíáší tam 
„kešky“ které vloží na různá místa svého regionu. Hledači kešek to jistě přiláká, 
stanou se aktivními návštěvníky regionu.  

 Hrady, zámky, muzea, galerie. Platí zde totéž, lze očekávat výrazně vyšší 
návštěvnost. Pokud  realizátoři přidají do kešek drobný dárek, nebo slévu na návštěvu 
pamětihodnosti, je úspěch této aktivity zaručen. 

 Konkrétní sportovní akce a jiné vzdělávací a zábavné akce, obecné i soukromé. 
Planetária, zoologické zahrady, lezecké stěny, opičí dráhy. Ale také například akce 
k výročí místní cukrárny, Sokola, úzkokolejné železnice, jeskyně, rozhledny. 
(Rozhledny jsou velmi častá místa na uschování kešek.)  Tam všude leze využít 
některá lákadla pro zvýšení návštěvnosti a využití aktivit.  Stačí v kešce nabídnout 
například  v poznámce třeba výhodu návštěvy do místní hospody. Stačí vyslovit heslo 
ukryté v kešce 

 Lázenství a Wellness. Z kešky se dozvíme o místních lánských specialitách, třeba i 
formou poukazů na využití procedur. 

 Lákání zákazníků ke konzumaci v restauračním zařízeni: Majitelé restaurace sami 
zřizují kešky v blízkosti svého podniku, nebo přímo v něm. Odměnou za její nalezení 
(a samozřejmě zapsání do listingu na internetě) je třeba pivo nebo nealkoholický 
nápoj pro dva, zdarma. (Ona se ta další konzumace už k tomu většinou přidá…) 

 Služby (půjčovny kol, kadeřnictví, opravy oděvů atp.)  a různé  prodejny v regionu. 
Nabídky v kešce prokazatelně zvýší návštěvnost. 

 Školství. Pozvánky na návštěvní dny středních a vysokých škol. Zde záleží na tom, 
jak se bude „kešováníí“ v této oblasti propagovat na stránkách internetu s výčtem 
výhod, které geocerchery čeká. 

 Odkazy na místní TIC – turistická informační centra mohou být mnohem aktivnější 
ve využití svých služeb.  (To by ale museli mít otevírací hodiny o sobotách a 
nedělích, což  bohužel téměř nikde není) Dobrodružné akce a hledáním kešek jsou 
realizovány nejvíce o víkendech. TIC by mohly být jakýmsi informačním centrem 
nejenom o kulturních a přírodních památkách regionu, ale důležitou roli mohou hrát 
také jako GEO centra pro Cerbery – hledače kešek. 

 Přímé zapojení dětí, mládeže a důchodců ( i jiných zájmových skupin – třeba 
numizmatiků, nebo kaktusářů) do ceocechingu. Taková podpora klubové činnosti by 
dokázala povzbudit zájem také o oblasti hobby, které pomalu skomírají (filatelie, 
včelařství) 

 Vytváření komunit ceocechingu přímo v podnicích služeb. Zábavná a wellness centra, 
hotely, restaurace. Zaměstnanci jsou součástí „hry“ a prostřednictvím komunitních 
portálů navazují spojní  s „hledači kešek“. Nemusí se tady jednat jenom  o externí 
nabídku ceocechingu. Přímo v podniku se může tato „hra“ realizova  také a úmyslem, 
více zapájet zaměstnance do činnosti komunity. 
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2.1. Trochu zajímavé statistiky  

V roce 2015 bylo publikováno v ČR 9 064 keší, z toho bylo v průběhu roku zaarchivováno 1 
563 keší. (zdroj: http://project-gc.com/) V porovnání  s rokem 2014 došlo k mírnému poklesu 
v publikaci keší (v roce 2014 bylo publikováno 9661 keší). Vloni se opět zvýšil počet českých 
aktivních geocecherů na rekordních 81 722 nicku oproti roku 2014 (78 950). 

Statisticky nejvýše publikovanou keší roku 2015 byl tradičně Praděd v 1479 metrech a 
nejvýše konanými eventy pak byly Zimní slunovraty na Sněžce1.2.2015 které vás zavedly do 
1575 metrů nad moře. Naopak nejníže (125 m n. m.) leží „kešule“ Mobilis in mobile a ve 131 
m se vloni konalo Vánoční krmení Kašerů III. Nejnavštěvovanější keší roku 2015 (s datem 
publikace 2015) je tradička Spirala: Archimedova s 1783 logy. (Více v poznámkách Diskuse) 
Nejvíce kašerů do konce roku 2015 navštívilo Prague bridges 1 - Karluv most - 4 291 FI. 

Nejvíce obrázků bylo v roce 2015 vloženo do logu MegaEventu ADVENTNI 
GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2015 638 přiložených fotek. Největší 
galerii u keše, která byla vytvořena,, byla  keš Střesovické skály - 273 položek. 

Fotografie, většinou pořízené smartfonem,  jsou stále častějí nedílnou součástí kešování. 
Autoři je vkládají na webové stránky kešerů a často (někdy bohužel, na škodu celé aktivity) 
webové stránky zahlcují nejrůznějšími fotkami, které by jinak více patřily do portálu 
Instagram. 

2.2. Přehled počtu keší v jednotlivých krajích ČR 

 
Obrázek 1: Keší za oblast (http://wiki.geocaching.cz/wiki/Statistiky) 

Samozřejmě, největší počet účastníků této “hry” je v hlavním městě. Statistika je vedena 
včetně celého Středočeského kraje. Je zajímavé, že nejméně těchto aktivit je v Karlovarském 
kraji, I když je to oblast bohatá na památky kulturní i přírodní. A hned za hranicemi, ve 
Spolkové republice Německo je “kešování” velmi oblíbené. Asi zde chybí důslednější 
přeshraniční spolupráce v této oblasti.  
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2.3. Diskuse kolem kešek 

V síti internet lze najít milóny stránek s diskusemi kolem hledání kešek. Jenom těch českých 
diskusních fór jsou (na škodu věci) desítky. V takto roztroušené komunitě se těžko hledají 
návaznosti.  

Zde je ukázka několika forem a témat diskusí, jenom pro jasnější představu, oč vlastně jde. 
Už samotné diskuse mohou mít marketingové zázemí, ne vždy jde „jenom“ o rozhovory na 
téma ceocachingu. 

 Když to přeženu a budu lovit čistých 24h tak mi to stejně vychází cca 29 krabiček za 
hodinu. Nedokážu si představit, že se sam zaloguji (najdu, otevřu/zavřu kešku, 
zaloguji, ukryji) a přesunu k další do 2 minut (a v tomto tempu vydržím plných 24h). 
Zjevně je na to nějaké kouzlo. Pro mně je ovšem ulovena pouze ta keška, která mi 
také prošla rukou (ne rukou někoho jiného)… 

 No, když vás to baví, tak si to provozujte. Moje maximum je kolem 70 kešek/den a 
nehodlám to měnit, neboť jsem toho měl plné zuby (a to trasa vedla pěknou krajinou).   

 Zase, Míro, ty když jdeš s někým na keš, tak vždycky do každýho logbooku loguješ 
osobně? Já teda, když jdu s někým, tak po nalezení běžně jeden z nás, ten, kterej 
zrovna vytáhne logbook, zapisuje oba dva (asi že nemám razítko a moji kumpáni 
obvykle taky ne), stačí, když jsme u keše spolu. Nevidím důvod, proč by to na mělo 
bejt jinak. Pokud jeden loguje a ostatní na něj koukají z auta, ale aspoň tam jsou a 
koukají, je to podle mě ještě docela košér. 

 Der Nordwaldkammweg  O této keši jsem se dozvěděla někdy loni. Náhodou, jak už 
to tak bývá. A zalíbila se mi. Těžko říct proč, listing je více než úsporný, fotky žádné. 
Jednoduše a stručně 16 stagí na 145 kilometrech pěšího pochodu. Trasa vede 
Šumavou a Novohradskými horami z Rakouské strany. Těch 145 km byla výzva. 
Úniku odtud moc není, trasa sice vede blízko hranic, ale ty hranice jsou z naší strany 
hodně opuštěné. První pokus loni v létě sehnat někoho do party nevyšel. Letos jsem to 
zkusila znovu. Zase nic. V září jsem to už nevydržela, zařídila si práci tak, abych 
měla dostatek volna, a vyrazila sama. 

 VÍTEJTE v nejnavštěvovanějším CACHÉ na planetě - Karlův most.  Keš JE uložena 
ve vyvrtaném otvoru PO sondu na Boku mostu. Na Boční StraněKeše JE číslo, které 
si můžete nebo nemusíte zapsat 

 KaMo.CZ - Virtuálně tě znám. Beskydy jsem šel s klukama pár hodin v tvém závěsu 
a logovali jsme to, co ty. Jen na ten deštivý pondělek jsme se vybodli a došli si 
poslední den asi za měsíc (a u toho i „zakombajnili“ okolo). 

 O téhle kešce vím asi rok a už byla v lehkém uvažování na zimní variantu, z které 
sešlo. Ale myslím, že nejpozději za 1/2 roku by to už mohlo být k logování. Díky za 
připomenutí. 

 Tato "krabička  neobsahuje tužku, takže JE potřeba přinést svoji.  

V diskusích se často zmiňují kešeři o svých aktivitách docela upřímně, bez bočních úmyslů. 
Ale nalezneme tam i rafinovaně ukryté informace marketingového charakteru a je jisté, že jde 
o virální marketing, někdy až o guerilla marketing. 

 Jo, ta restaurace je bezvadná, personál příjemnej. Vřele doporučuji. 
 Tak mi řekla pokladní, že nejlépe je navštívit zámek na 16.h. To už je návštěvníků 

málo a provází kastelán, který umí o zámku výborně vyprávět. .. 
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3 Infoportály 

Internetové portály využívané ke komunikaci kešerů mají různé formy – každému vyhovuje 
něco jiného – a jsou většinou navzájem provázány, takže  vložené infomace najdeme 
v několika dalších Info portálech. Hledání informací při rozhodování, jaké kešky budeme 
sami hledat, najdeme také hned na několika portálech.  Rozhodování není lehké. Záleží na 
tom, kolik energie tomu chceme věnovat. Hodiny, dny, vzdálenost v kilometrech. Nemalý 
důraz kešeři kladou i na jedinečnost úkolu. Čím je těžší, tím je také více hodnocen, 
známkováním 1 – 5. Zde je ukázka z jednoho z nejnavštěvovanější informačních porálů. 

Začátečník cache jsou zvýrazněny zeleně níže a jsou doporučeny pro nové geocachers. Přejděte do dolní části a zrušte nastavení "Highlight začátečník cache" pro 
zastavení zvýraznění cache. 

Celkem záznamů: 42740 - 
Strana: 1 z 2137  -  

<Předchozí    <<    <[1  2  3  4  5  6  7  8  9  10]>    
>>    Další> 

  

Popis nfo 
(

D / T)  
U

místěno 

Poslední 
nenalezen 

NW  
349 ft 

 

 

Pixarova 
Procházka  
by anett_ | GC47V9N 
| Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

1
.5 / 2 

 

1
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12.12.15 
 

NE  
0.2mi 
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jedna  

 

Hádanka Otče 
Furee # 1  
by Cavalier Team | GC2MVJR 
|Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

5
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0
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W  
0.3mi 

3 

 

Na sikme 
Plose  
by black777jack | GC45Q9Q 
| Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

3
 / 3,5 

 

1
0.02.13 

4 dny * 
 

S  
0.4mi 

4 

 

Ostopovice - 
Dálniční most přes Polní 
cestu  
by mrazik1 | GC50R4F 
| Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

 

1
.5 / 2.5 

 

2
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3 dny * 
 

NW  
0.5mi 

 

 

JK # 2 - de 
villa Parvus  
by JiZw | GC5QA5N 
| Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

1
.5 / 2.5 

 

1
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16 
 

E  
0.5mi 

 

 

Vlakem z 
Brna dělat Jihlavy č.2  
by mofos010 | GC5Q2TH 
| Jihomoravský kraj, Česká 
republika  

 

1
.5 / 2 

 

2
5.března 15 

3 dny * 
 

N  

0.6mi 
90 

 

♛ Erinaceus - 
Decipit frons Prima 
MULTOS  
podle Martuli | GC4Z7A9 

| Jihomoravský kraj, Česká 

republika  

3

/3 

 

2

5.února 14 

3 dny * 

 
 

Obrázek 2: Informační portály 
(https://www.Goceching.com/seek/nearest.aspx?origin_lat=49.165651399999994&origin_long=16.5390119

&dist=100) 
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3.1. Nejbližší infoportály a možnosti přihlášení 

Poblíž Brna je 1 148 keší. A to není vše - na světě jsou miliony keší čekajících na tvůj nález. 
Kdo je chce najít, jednoduše si založ účet na Geocaching.com a k hledání použij GPS 
navigaci nebo telefon s bezplatnou geocachingovou aplikací. 

Nejvíc informací o této aktivitě v ČR najdou zájemci na webové stránce: www.ceoceching.cz. 
Zde jsou také mapy, návody, dobré rady. Vstupovat do diskusí může kdokoliv a kromě 
užitečných rad tam najde “surfař” řadu mýtů, někdy až hloupostí. (Jako všude v informačním 
světě).  

Stojí za to prostudovat si také informace z České asociace ceocechingu, kterou zájemce 
nalezne na webu: http://www.cageo.cz/  

4 Význam ceocachingu v budoucnosti marketingu 

Když autor této práce psal v roce 2006 o možném budoucím využití Facebooku v marketingu, 
zdálo se to jako nerealizovatelný sen. (  Facebook byl založen Markem Zuckerbergem, 
bývalým studentem Harvardovy univerzity. Původně byl tento systém omezen jenom pro 
studenty Harvardovy univerzity, pod doménou thefacebook.com. Během dvou měsíců byl 
rozšířen na některé další, které patří do tzv. Ivy League, a již do konce roku byly připojeny 
další univerzity. Nakonec byl přístup otevřen pro všechny uživatele s univerzitní e-mailovou 
adresou (.edu, ac.uk, ...) nebo pro některé zahraniční schválené univerzity. V Česku k prvním 
otevřeným vysokým školám patřila Masarykova univerzita. Od 27. února 2006 se začaly do 
systému připojovat některé nadnárodní obchodní společnosti. Od 11. srpna 2006 se může dle 
licence používání připojit kdokoli starší 13 let.) Informace jsou z webu: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook .  

Dnes je facebook integrovanou součástí marketingových aktivit nadnárodních společností i 
malých soukromých firem.  Stejný „osud“ čeká i ceoceching. Původní aktivita zůstává, 
podobně jako v porrtálu Facebook.  Ale marketéři stále hledají nové formy oslovení 
zákazníků, protože klasické reklamní aktivity jsou již okoukané, vyčerpané.  Ceoceching bude 
tedy následovat facebook. Marketéři do této „hry“ rádi vpašují své aktivity za účelem 
přilákání a uspokojení zákazníka a následně za účelem zisku.  

Závěr  

Tato Vergilliova sentence u nás známá jako „Odvážnému štěstí přeje“ má ještě další variantu: 
„Bůh pomáhá připraveným“. (Prý je to citace ze  Starého Zákona, ale marně to tam autor 
hledal.) Faktem zůstává, že nové techniky a technologie se hrnou na naší civilizaci se stále 
větší akcelerací.   Pokud facebooku trvalo několik let, než se udomácnil i v oblasti 
marketingových aktivit, tak v oblasti ceocachingu, discipliny na pomezí hry a sportu, kde jde 
v prvé řadě o zábavu, o Event, začínají byt možnosti marketingu – hlavně v oblasti služeb 
netušené. Jde samozřejmě o virální marketing, ale může být neuvěřitelně účinný. Může zvýšit 
návštěvnost, oblíbenost, tržby. Účinnou spoluúčastí na této krásné celosvětové hře se mohou 
stát majitelé firem a jejich týmy také úspěšnými podnikateli ve svém oboru. A co může být 
krásnějšího než hra, na které také vyděláváme? 

 



118 
 

Literatura 

http://www.geocaching.cz/page/index.html 
http://kesky.cz/ 
http://bogeo.cz/?page_id=78  
http://www.cageo.cz/ 
https://www.geocaching.com/play 



 

119 
 

NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU DĚJIN -BLOOMOVA 
TAXONOMIE   

 
NEW APPROACHES TO EDUCATION IN HISTORY -  

BLOOM’S TAXONOMY 
 

PETER STOLIČNÝ1 

Abstrakt 

Vzdělávací proces na českých školách, středních i vysokých v oboru cestovního ruchu, 
hotelnictví a lázeňství obvykle nereflektuje poznatky, které již od šedesátých let minulého 
století prosazovali zastánci Bloomovy taxonomie. Jde o systematické členění vzdělávání do 
třech navzájem propojených výchovných cílů, jak je původně navrhl Benjamin Bloom na 
Univerzitě v Chicagu. V edukačním procesu studia cestovního ruchu a hotelnictví má takový 
systém své oprávnění a je proto dobré podrobněji se s ním seznámit, případně se snažit 
aplikovat jej do praxe výuky. 

Klíčová slova 

Bloomova taxonomie, výchovný proces, vzdělávání, cestovní ruch, hotelnictví,  

 

Abstract 

Educational process at Czech secondary school and universities usually does not reflect the 
educational knowledge that proponents of Bloom's Taxonomy have advocated since the 
1960's. This is a systematic breakdown of education into three interconnected educational 
objectives, as originally proposed by Benjamin Bloom at the University of Chicago. In the 
educational process of bachelor studies of tourism and hospitality such a system has its 
justification, and it is therefore necessary to study it more closely, or try to apply it in the 
practice of teaching. 

Key words 

Blooms´taxonomy, educational process, education, tourism, hospitality,  
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Úvod 

Mnoho teorií studia věnuje pozornost postupnému rozšiřování vědomostí, způsobu  výkladu a 
zpětné vazby, procvičování nabytých vědomostí a posléze kontrole a hodnocení úspěšnosti 
studenta. V oboru cestovního ruchu se propojuje teorie (marketingu, managementu, 
geomarketingu, průvodcovské činnosti, teorie lázeňství, provozu hotelů, ale také účetnictví a 
statistiky, environmentalistiky, kvantitativní metody, jiné matematické a ekonomické postupy, 
modely, grafy a matice) a to vše by mělo být propojeno s praktickými příklady a tvořivostí 
studentů. Úkolem oboru je naučit studenty učit se inovativními metodami v odvětví 
cestovního ruchu a hotelnictví, lázeňství, oboru potravinářství, hygieny, léčebních metod 
látznství. Ovšem k tomu ještě přistupuje tzv. neekonomický obor, Dějiny kultury. Oblast dějin 
má svá specifika a chce-li přednášející zaujmout, musí také mít specifický přístup k výkladu 
dějin. V oblasti pedagogiky a psychologie je potřebné komparativně sledovat různé metody 
učení, jejich úspěšnost při výuce, zejména v oblasti služeb. Zvláštní důraz je nutné klást na 
způsob výuky, základní přístup k edukačnímu procesu. Pedagog musí vytvářet juxtapoziční 
platformu mezi obory služeb obecně a dějinami. A zde přichází znovu objevená metoda, která 
již v západní Evropě zažila svůj boom v šedesátých letech.  Je to základní princip tzv. 
Bloom´s taxonomy,  

1 Edukační procesy současnosti 

Edukační metody určují cestu k naplnění cílů vyučování. Je to koordinovaný systém činnosti 
pedagoga a studentů, zaměřen na dosažení vědomostního kompendia podle předem určených 
didaktických zásad.  

Existuješ široká škály edukačních metod, některé jsou si podobné nebo vycházejí s odkazy 
jedné metody z druhé, jiné metody jsou značně odlišné a je nutné konstatovat, že univerzální a 
obecná edukační metoda neexistuje. Podle svého charakteru lze edukační metody rozčlenit na: 

 Podle pramene poznání, podle typu poznatků (slovní, praktické, ukazovací) 
 Podle stupně aktivity studenta v edukačním procesu (aktivní, pasivní, reprodukující, 

samostatně produkující) 
 „Podle formy myšlenkových operací (logické, dogmatické, smíšené) 
 Podle fází edukačního procesu ( výkladové, motivcační, opakovací) 
 Podle forem interakce  pedagog – student (skupinové, individuální, hromadné) 

Podle pramene poznání a typu sdílených poznatků potom můžeme rozdělit edukační metody 
na: 

 Monologické formy, tedy vysvětlování, výklad, přednáška. 
 Dialogické metody, tedy rozhovory, diskuze, patří sem i různé užitečné formy 

brainstormingu.  
 Metody písemných prací (seminární práce, tvorba dotazníků, písemných cvičení, 

opisů a komparací fakt z jiných materiálů. 
 Pozorování (sledování a záznam objektů,  jevů, různých procesů) 
 Předvádění a demonstrace (například formou PowerPointů a seznamování s obsahem 

ostatní studenty – je zde přítomné i prozkoušení veřejného vystupovaní, rétorika, 
psychofyzické jednání přednášejícího studenta) 

Podle myšlenkových operací lze edukační proces rozdělit na: 
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 Induktivní a deduktivní metody (od obecnému k zvláštnímu) 
 Dogmatické metody ( nacházení poznatků a jejich přijímání bez osobního postoje) 
 Metody analytické a syntetické (orientace k částem nebo k celku) 
 Metody abstrakce a konkretizace (tedy směrem k podstatě a k určitosti) 
 Metody generalizace a determinace (k obecnému a jedinečnému) 
 Synkretické metody ( srovnávání, hledání vzájemných analogií) 
 Metody sdělovací (pedagog přednáší, studenti jsou pasivní) 
 Metody komunikační (pedagog se studenty si vyměňují názory a úvahy na dané téma) 
 Badatelské metody (kdy formou výzkumu, sledováním a zaznamenáváním 

problémové oblasti lze dojít k novým poznatkům) 

Podle obsahu edukace rozdělujeme tipy vzdělávání: 

 Informační metoda se širokou recepcí (objasňuje, ilustruje, student vnímá pasivně, ale 
vnímavě) Sem patří především oblast výkladu Dějin kultury. 

 Reproduktivní metoda (pedagog přednáší a studenti přednášené opakují.) 
 Problémová metoda (pedagog nastolí problém, v dialogu se studenty se problém řeší) 

Také sem lze zařadit  oblast výkladu Dějin kultury. 
 Metoda heuristické analýza (Pedagog osvětlí několik srovnávaných problémových  

jevů a studenti získávají logickým pochodem samy nové poznatky.) 
 Badatelská, výzkumná metoda (studenti podle zadání samostatně pracují a snaží se 

nově vyřešit nastavenou problémovou oblast.             

2 Jaké vyučovací metody zvolit? 

Jsou spjaté se specifikou procesu edukace a s obsahem edukace. Ne všechny metody se hodí 
na všechny typy vyučovaných předmětů. Jde o to, aby byl edukační proces co nejúčinnější a 
proto se řídí několika určujícími parametry.  

 Zákonitosti edukačního procesu a z toho plynoucí vyučovací zásady. 
 Cíle a úkoly výuky 
 Předpoklady studentů, stupeň jejich vzdělání a schopnosti vnímání 
 Zvláštnosti kolektivu skupiny, zvláštnosti vnějších podmínek, (geografické nebo 

vybavení školy) 
 Věková specifika a stupeň připravenosti studentů (jiná kritéria pro prezenční a jiná 

pro kombinované studium, při rovnosti nároků na vzdělávání) 
 Předpoklady samotných pedagogů, (jejich vzdělanostní úroveň a pedagogické 

zkušenosti) 

U všech typů vyučovacích procesu by měkl být stanoven problém (souhrn problémů) které je 
nutno řešit.  Potřeba návaznosti teoretických poznatků na praxi klade v edukačním procesu 
důraz na takové typy problémů, které se v praxi reálně odrážejí.  Čím je problém přirozenější, 
tím více budou aktivováni studenti při jeho řešení.  Nastolené problémy musí podnítit 
studenty k dalšímu uvažování, hledání řešení, k aktivizaci analytických a syntetických 
procesů. Ovšem v oblasti studia dějin kultury je situace jiná, než v dalších oblastech studia 
obru služeb. Zde se nezabýváme teorií v návaznosti na praxi, ale historií a jejíh etického 
(někdy i estetického) dopadu na současnou praxi. Například vzorci chování.  
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3 Jak vyučovat – procesní přístupy k vyučování 

Dostáváme se ke dvěma specifickým problémům. Je to jednak vyučování zásad 
pedagogického procesu – jde o specifika odbornosti didaktiky. Jak učit samotný proces učení. 
A potom edukace v oboru služeb, což je samostatný obor, často odlišný od jiných odborností. 
Mnohost postupů v edukačním procesu je zřejmá: Jinak se učí matematika, jinak 
environmentalistika, jinak cizí jazyky a jinak třeba právní aspekty, nebo pojišťovnictví 
v cestovním ruchu. Existuje tedy nějaká specifická metoda vyučování učení, která by byla 
všeobecně platná, dostatečně univerzální, abychom ji mohli stavět nad všechny metody 
ostatní? 

4 Bloomova taxonomie 

Taxonomie výchovných cílů (často nazývána Bloomova taxonomie), je hodnocení rozdílných 
cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle). Taxonomie byla 
navržena v roce 1955 Benjaminem Bloomem, výchovným psychologem na Univerzitě v 
Chicagu. Dělí vzdělávací cíle do tří okruhů: emocionální, senzomotorický a vzdělávací. 
Stejně jako jiné taxonomie, je Bloomova strukturovaná, což znamená, že učení se na vyšší 
úrovni je závislé na vědomostech a schopnostech na nižší úrovni. Výhodou Bloomovy 
taxonomie je motivovat učitele zaměřit se na všechny tři okruhy, vytvořením více 
komparativní formy vzdělávání.2 

Dovednosti ve vzdělávacím okruhu se točí kolem znalostí, pochopení a hledání kontextu v 
jednotlivých tématech. Tradiční vzdělávací má sklon dávat důraz na dovednosti v tomto 
okruhu, částečně na cíle nižšího pořadí. Máme šest úrovní v taxonomii, jdoucí od v pořadí od 
nejnižší po tu nejvyšší: 

4.1. Vzdělávací okruh 

A - Znalost 

Ukazuje zapamatování již probraných materiálů vyvoláváním faktů, časů, základních pojmů a 
odpovědí: 

 znalost specifik - terminologie, specifická fakta 
 znalost postupů a významů jednání se specifikami - obecné zásady, trendy a postupy, 

klasifikace a kategorie, kritéria a metodologie 
 znalost všeobecných a abstraktních prvků v prostoru - základy a zobecňování, teorie a 

struktury 

B - Pochopení 

Demonstrativní porozumění faktům a myšlenkám organizováním, porovnáváním, 
překládáním, interpretováním, vysvětlováním a uvádějící hlavní myšlenky 

 Překlad 
 Interpretace 
 Vyvození 

                                                 
2 cs.wikipewdia.org , srovnáno s portálem: http://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie 
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C - Aplikace 

Užití nové znalosti. Řešení problémů do nových situací připuštěním druhotných znalostí, 
faktů, technik a pravidel v jiném užití 

D - Analýza 

Zkoušení a rozebírání informací v části identifikováním příčin a důsledků. Tvorba závěrů a 
nacházení důkazů k podpoře generalizace 

 Rozbor částí 
 Rozbor vztahů 

E - Syntéza 

Sestavování informací dohromady v různých možnostech kombinováním částí do nových 
vzorců a navrhování alternativních řešení 

 Tvorba unikátní komunikace 
 Tvorba plánu nebo navrhnout sadu činností 
 Odvozování sad abstraktních vztahů 

F - Hodnocení 

Prezentovat a obhajovat názory děláním rozhodnutí o informacích, validitě nápadů nebo 
kvality práce založené na sadě kritérií 

 Rozhodnutí v náležitostech interních důkazů 
 Rozhodnutí v náležitostech externích kritérií 

4.2. Emocionální okruh 

Dovednosti v emočním okruhu popisují cestu lidí k emocionální reakci a jejich schopnosti 
cítit bolest či radost jiné živoucí bytosti. Emocionální cíle se typicky zaměřují na uvědomění a 
vývoj postojů, citů a pocitů. Máme pět úrovní, kterými musíme projít od nejnižší až po 
nejvyšší: 

 Přijímání - Nejnižší úroveň; student pasivně dává pozor. Bez této úrovně nemůže 
nastat další učení. 

 Opětování - Student se aktivně podílí ve vzdělávacím procesu, nejenom jako reakce 
na podnět, student také reaguje nějakém okruhu. 

 Hodnocení - Student přidává objektu hodnotu, jev či část informace. 
 Organizování - Student dokáže dát dohromady odlišné hodnoty, informace a 

myšlenky a dokáže je zapracovat do svého vlastního schématu; porovnávání, 
propojování a propracovávání na to, co byl naučen. 

 Charakterizování - Student drží jednotlivé hodnoty nebo domněnky, které mají vliv na 
jeho chování tak, že se stanou charakteristické. 

 



 

124 
 

4.3. Senzomotorický okruh 

Dovednosti v senzomotorickém okruhu popisují schopnosti fyziky manipulovat nástroje a 
pomůcky jako je ruka či datová projekce. Senzomotorické cíle obvykle zaostřují na změně 
nebo rozvoji chování nebo dovedností. Bloom a jeho kolegové nikdy nevytvořili podkategorie 
pro dovednosti v senzomotorickém okruhu, ale od té doby jiní učitelé vytvořili jejich vlastní 
senzomotorické taxonomie.3 

5 Dějiny kultury v optice Blooms´ Taxonomy 

Pokud chápeme taxonomii jako vědní obor, věnující se klasifikaci jevu podle jistých pravidel, 
pokud chápeme Bloomovu taxonomii jako specifická pravidla pro oblast výukových procesů, 
které poprvé stanovil Benjamin Bloom v roce 1955 na Univerzitě v Chicagu, potom se 
musíme pokusit aplikovat tato pravidla na výukový proces – Jak učit obor hotelnictví a 
cestovního ruchu. 

Nejde nám tedy o samotnou aplikaci Blooms´Taxonomy na učení hotelnictví a turismu. Jde 
o procesy, principy, výukové postupy, jak naučit posluchače systematice edukačních procesů, 
které potom, po absolvování studijního oboru budou moci uplatnit  v znalostech dějin kultury. 
Věnujme se především základním zásadám Bloomovy teorie, tedy oněm šesti postupným 
vzdělávacím procesům.   

5.1. Zapamatování 

Vnímání dějů  kontextuálně, jako přirozený rozvoj kulturního fenoménu. ( I nekultutra je 
kategorie kultury). Proto se učit klasifikovat i kvantifikovat jednotlivé kulturní události na 
pozadfí sociálního, konomického a psychologického aspektu.  

5.2. Pochopení (porozumění)  

Stejně, jako začínající čtenář dokáže číst, ale ještě textu nerozumí, může se stát (a často se 
stává) i studentovi, že sice vstřebá fakta, ale nedokáže je dát do souvislostí. Na to je potřebné 
věnovat se vzájemné korelaci naučeného. Součástí je schopnost interpretace na příkladech, 
posun z jednoho komunikačního principu do principu druhého. ( Například obraz do textu, 
text do obrazu atp.) Porozumění není výsledkem memorování, ale kritického myšlení. 
V oblasti pochopení dějin v celém jejich kontextu je to pochopení struktur a vzájemných 
souvislostí jednotlivých aspektů, jmenovaných (jenom jako příklad) v předešlém odstavci. 

5.3. Aplikace 

Uplatnění teoretických principů, zákonů, metod do praxe. Umět najít platné principy teorie na 
konkrétní situaci v oboru dějin. (Například popsat, jak funguje Parotovo pravidlo 80/20 
v marketingové komunikaci i v hodnocení společenský jevů v jednotlivých obdobích 
politických dějin společnosti.  Studium webových stránek z oblasti dějin a opět komparativní 
hodnocení.) To vše nutí studenta bádavě, objevně přistupovat k aplikaci teorie do praxe.  
                                                 
3 Existuje ovšem více novějších autorů, kteří podrobili Bloomovu taxonomii jisté revizi a nastavili jiné 

parametry, i když základ kategorizace zůstává. (Taxonomie pro učení, vzdělávání a hodnocení - 
Anderson, Lorin W., Krathwohl, David R., Airasian, Peter W., Cruikshank, Kathleen A., Mayer, Richard 
E., Pintrich, Paul R., Raths, James and Wittrock, Merlin C.) 
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5.4. Analýza 

Schopnost konkrétní situaci rozebrat, najít platná pravidla, podle kterých se chová, odhalit 
hierarchii, na základě které se konkrétní jev chová, hledat a nacházet vzájemné působení 
jednotlivých segmentů které jsme definovali.  Například hledat a nacházet příčiny dějinných 
událostí a jejich souvislosti. Sledovat třeba úroveň komunikačních nástrojů s průběhem válek, 
například Napoleonských.  

5.5.  Syntéza 

Na základě analytického rozeznávání jednotlivých segmentů jevu vytvořit obrácenou cestu – 
syntetizovat jev do ucelené funkční sestavy. Sestavit operační plán všech úkonů, které jsou 
potřebné pro úspěšné uplatnění celku. (V hodnocení dějin  musíme počítat se všemi jevy. 
Ekonomickými, geografickými,  environmentálními, populačními, migračními, nebo 
komunikačními ve smyslu „moving, transfer“ i komunikačními ve smyslu informačních 
kanálů). 

5.6.  Hodnotící posouzení 

Kritický postoj k ucelené soustavě uvedené v bodech 5.1  až 5.5, posouzení podkladů i 
výsledků poznávání, posouzení technik realizace i možnosti technik hodnocení. Ve výsledku 
by mělo toto kritické myšlení vyústit v poznání (podle Blooma - cognition4) které se po 
úspěšném zvládnutí celého procesu hluboce vryje do paměti, jako kognitivní celek. 

Boomova taxonomie prošla dost bouřlivým vývojem. Není účelem této stati podrobně 
vysvětlovat přidávání a odebírání různých segmentů této teorie různými odborníky v průběhu 
čtyř desetiletí. Je zajímavé, že se většina známých teoretických odchylek shoduje v bodě 
posledním, všichni se shodují v principech hodnotícího posouzení, tedy ve zpětné vazbě, která 
až v závěru ukáže, zda jsme v edukačním procesu postupovali správně. Děje se tak 
prostřednictvím testů, hodnocením seminárních a ročníkových prací i výpovědí studentů 
v dialogu s pedagogy. Nejdůležitějším nástrojem pochopení dějin kultury je vnoření se do 
komunikace v kontextu dějin.  Proto je schopnost studentů správně komunikovat stěžejní. 
Patří tedy do hodnocení úspěchu edukace v také umění komunikace, které si student kromě 
nabytých vědomostí osvojil. 

Závěr 

Bloomova taxonomie není samozřejmě jediný, ani vše spasitelný návod, jak úspěšně učit. 
Hlavní důraz v edukačním procesu bude vždy kladen na připraveného pedagoga, na jeho 
schopnostech, zkušenostech, lze také napsat: na jeho talentu. Umění zaujmout výkladem, 
příklady, dialogem se studenty, to je nejdůležitější premise edukačního procesu. Ovšem 
z různých „návodů“ jak učit, je Bloomova taxonomie jeden z nejlepších. Kvalifikovaně totiž 
přechází od obecného k jednotlivému,  od jednoduchého ke složitému, od pasivního vnímání 
k aktivnímu.  

V oblasti dějin kultury je hodně témat, která se přímo nabízejí ke zpracování Bloomovou 
taxonomií. Od obecných oblasti samotných historických událostí, přes komunikační techniky 
                                                 
4   David R. Kraftwohl: Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals, Thames 

and Hudson,  London,  2008  
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a technologie,  až po problematiku dějinných nutností v korelaci například s rozvojem vědy, 
techniky, cestování. 

Stojí za to nahlédnout přes prizma Bloomovy taxonomie na jednotlivé vyučované předměty a 
podrobit je kritickému hodnocení. Možná se nadšený vyučující pustí do zásadní přestavby 
svého předmětu, možná se jenom inspiruje k jednotlivostem, možná zjistí, že vlastně 
podobnými metodami učí, i když si to nikdy nepojmenoval tak vzletně. Jedno je však jisté – o 
metodách učení je nutné stále přemýšlet, stále bádat. Nikdy není naše učení definitivně 
kvalitní tak, aby nemohlo být ještě kvalitnější. 
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MIKROEKONOMICKÉ ASPEKTY CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO 
SOUČASNÁ RIZIKA 

 
MICROECONOMIC ASPECTS OF TOURISM AND ITS CURRENT 

RISK 
 

VLADIMÍR ŠEFČÍK1 
 

 

Abstrakt 

Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny, 
stalo se řízení nezbytným pro zabezpečení koordinace úsilí jednotlivců. Jak společnost začala 
stále více spoléhat na skupinové úsilí a množství organizovaných skupin se neustále 
zvětšovalo, vzrůstal význam manažerů a managementu. Vzhledem k tomu, že společnost celou 
historií provázejí krize různého charakteru, vyvinuly se postupně různé metody a nástroje, 
které pomáhají tyto krizové situace zvládat.  

Klíčová slova 

Hrozba, klasifikace krizí, krize, krizová situace, krizový plán, krizový management, krizový 
management ve veřejném zájmu, mimořádná událost, ohrožení, riziko, klasifikace rizika, 
rozhodování, risk management, řízení, úpadek. 

 

Abstract 

Management is one of the most important human activities. Since people started to form 
groups, management became necessary for coordination of individual efforts. As the society 
started to rely on group efforts and number of organized groups grew, the importance of 
managers and management increased. Considering that society is followed by crisis of 
various nature, people developed different methods and tools to help them manage these 
crisis.  

Key words 

Threat, classification of crisis, crisis, crisis situation, crisis plan, crisis management, crisis 
management in public interest, outstanding event, jeopardy, risk, classification of risk, 
decision making, risk management, management, bankruptcy. 
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ÚVOD 

Žijeme v prostředí plném rizik. S riziky se setkáváme na každém kroku, ale zdaleka ne vždy 
si jich všímáme. Někdy o nich nevíme, jindy o nich vědět nechceme. Každá jízda autem je 
lavinou rizikových situací. Hodně záleží na tom, jaký jsem řidič, jak dodržuji pravidla 
silničního provozu, jaké mám zkušenosti. Ale to zdaleka není všechno.  Nedokážeme ovlivnit 
jednání ostatních účastníků provozu. Vždyť ani chodec na chodníku si nemůže být jistý. 

V podmínkách permanentního ohrožení fungují i podniky. V dobách úspěchu si to ale jejich 
vedení uvědomuje málo, a když se problémy objeví, je tím často zaskočeno. To, co rozhoduje 
o odolnosti podniků proti vnitřním i vnějším rizikům, lze shrnout pod jeden společný pojem: 
management rizik. 

Management rizik musí být nedílnou součástí systematického řízení podniku. Jeho cílem je 
analyzovat současná i budoucí rizika a vhodnými opatřeními zmenšovat pravděpodobnost 
výskytu a závažnost jejich možných nežádoucích následků. 

Každé rozhodnutí vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení podniku je spojeno 
s určitým rizikem, někdy zřetelným na první pohled, jindy skrytým a o to záludnějším. Ta 
nejskrytější a nejnebezpečnější bývají spojena s lidským činitelem. Organizace jsou složitým 
systémem lidí a technických prvků a jejich vzájemných vazeb – má-li být podnik správně 
řízen, musí být pojímán jako komplexní sociotechnický systém. Každé organizační selhání, 
každá porucha techniky jsou primárně způsobeny selháním lidské složky systému. Žádná 
nehoda nemůže nastat, aniž by někde na začátku nestálo určité opomenutí člověka, určitá 
nedůslednost, podcenění, nebo dokonce evidentní nedodržení stanovených postupů, chybné 
vykonání činnosti na základě např. nesprávného vnímání nebo chápání situace. Výjimkou 
mohou být pouze extrémní případy nikým nezaviněných a naprosto nepředvídatelných nehod, 
jakými jsou např. živelní pohromy či sabotáže. U velmi rizikových provozů ovšem musí být i 
takové události lidmi předpokládány a zahrnuty do preventivních opatření.2 

1 Metodologická východiska pro pochopení řízení rizik v cestovním ruchu 

Jak konstatují ve své knize „Ekonomika turismu. Turismus České republiky“ její autorky 
Palatková Monika a Zichová Jitka3, turismus je heterogenní a průřezové odvětví, někdy bývá 
označován dokonce jako „jev“, který je obtížně definovatelný a uchopitelný. Turismus není 
oproti zemědělství či průmyslové výrobě odvětvím ekonomicky ani statisticky uzavřeným 
kvůli tomu, že přesahuje do řady dalších ekonomických i neekonomických činností a oborů. 
Ekonomická a statistická neuzavřenost a heterogennost turismu způsobuje nelehké sledování 
jeho ekonomických i neekonomických efektů a vlivů, což je jistě také jednou z příčin jeho 
nedostatečného politického a ekonomického docenění. Turismus bývá zjednodušován na 
sektor hotelů, stravovacích zařízení, cestovních kanceláří, leteckých společností, které 
představují těžiště turismu, ale ne turismus a jeho efekty jako celek. To se pak odráží i v řízení 
rizik. 

                                                 
2 Podrobněji: ŠEFČÍK, Vladimír a kol. Management v hotelnictví a cestovním ruchu, Akademické nakladatelství 

CERM  2015, ISBN 978-80-87300-65-7 
3 Palatková M., Zichová J. Ekonomika turismu. Turismus České republiky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. 

Grada 2014, 264 s., ISBN 978-80-247-3643-3 
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Účastníkem cestovního ruchu je „každá osoba, která pobývá přechodně mimo místo svého 
běžného pobytu, přičemž motivací pro cestu není výdělečná činnost v tomto místě, a účastní 
se tedy některého druhu nebo formy cestovního ruchu.“4 

Cestovní ruch je, jak jsme již konstatovali, službou. Služba je činnost, která má v sobě prvky 
nehmatatelnosti a vyžaduje interakci se zákazníkem. Definujeme čtyři hlavní vlastnosti 
služeb: 

 Nehmotnost;  
 Nedělitelnost; 
 Proměnlivost;  
 Pomíjivost. 

Nehmotnost služby je vlastností, kterou uživatel nemůže vnímat zrakem, hmatem nebo 
čichem.  Na rozdíl od nákupu hmotných produktů si nemůžeme službu prohlížet, ani s ní nijak 
nakládat dřív, než si ji koupíme. Z tohoto důvodu existuje mnoho služeb, které se z pohledu 
spotřebitelů těžko hodnotí. Když si spotřebitel kupuje něco, co nemůže uchopit, hledá před 
samotným zakoupením důkazy kvality a poskytovatel musí zajistit, aby tyto důkazy byly 
klientům k dispozici. 

Neoddělitelnost je vlastnost služby, která vyjadřuje, že je nemožné oddělit produkci služby od 
její spotřeby. Na rozdíl od hmotných produktů, které jsou určeny k prodeji, služba se může 
uskutečnit jen v momentě, když ji uskuteční poskytovatel a spotřebitel se stane jejím 
vlastníkem. Toto je v případě produktu podniku cestovního ruchu tehdy, když se spotřebitel 
stane vlastníkem produktu po jeho zakoupení a službu využije až následně jako samotný 
vlastník produktu.  

Proměnlivost (variabilita) služby je vlastnost, díky které se může ta stejná služba poskytnutá 
určitým člověkem s jiným poskytovatelem lišit. To znamená, že v různých časech může být 
charakter poskytovaných služeb odlišný. Vzhledem k množství poskytovatelů a uživatelů 
služeb je velmi těžké služby standardizovat. 

Pomíjivost služby je vlastnost, která hovoří o tom, že služba se nedá skladovat pro pozdější 
použití. Je to typ produktu určený k okamžité spotřebě. V podniku cestovního ruchu to 
znamená, že pokud se nepodaří přidat kapacitu určenou na určité období v stanoveném čase, 
později už prodej nemá význam, neboť je zpravidla nerealizovatelný. Proto se snažíme 
vyhnout těmto situacím pomocí marketingového mixu, kterým se usiluje o to vzbudit zájem o 
dané služby např. v období snížení poptávky.  

Zákazníci nakupují služby, aby řešili své problémy, uspokojovali svá přání, potřeby a touhy. 
Hodnotu služby zákazníci posuzují podle užitku, který jim služba přinese. Rozšíření 
očekávané služby je pak nástrojem diferenciace nabídky, možností, jak se odlišit v rámci 
konkurenčního boje. Rozšířením očekávané služby se zvyšuje její užitná hodnota. Nabídka a 
rozsah služeb musí být uspokojivé, a to jak z pohledu marketingové strategie, tak z pohledu 
konkurence. Nabídka služeb musí odpovídat kapacitě firmy, organizace, jejím možnostem a 
schopnostem nabízené služby zabezpečit ve vysoké kvalitě. 

                                                 
4 Tamtéž 
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Službou jsou označovány činnosti nebo výkony, které jsou směňovány mezi poskytovatelem a 
uživatelem. Podobně jako jiné nehmotné produkty zajišťují služby uspokojování potřeb 
prostřednictvím poskytování zážitků, informací nebo zpříjemňováním života. Jednou z 
takových služeb jsou i letní dovolené jako nehmotný produkt podniku cestovního ruchu – 
cestovní kanceláře.  

Klienti očekávají od cestovní kanceláře splnění svých představ o konkrétní službě, a pokud 
jsou jejich přání a očekávání splněna, vrátí se jako stálí klienti, případně doporučí konkrétní 
cestovní kancelář svým známým. Pokud však produkt – služba nesplní jejich očekávání, stane 
se opak a klienti udělají cestovní kanceláři negativní reklamu. 

Služba by měla proto poskytovat takovou kvalitu, aby měl zákazník pocit, že dostává vyšší 
kvalitu, než očekával. Kvalita vnímaná zákazníkem vychází z několika faktorů: 

 z očekávání zákazníka, které je tvořeno minulými zkušenostmi, 
 z informací, které získal o službě v rámci své sociální skupiny a z pocitů, které tyto 

sdílené informace v něm zanechaly, 
 z identifikace skutečných přání zákazníků. 

A to jsou skutečnosti, které vytvářejí specifika řízení rizik v cestovním ruchu. 

2 Management rizik v cestovním ruchu 

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je 
řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. 
Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení 
a zamezit vzniku problémů. 

Ať už je váš subjekt cestovního ruchu střední nebo malou firmou, vaše potřeby jsou 
jednoduché nebo složité, řízení rizik vám pomůže plnit poslání podniku cestovního ruchu tím, 
že chrání své klienty, svůj rozvoj i pověst. Zabezpečuje požadovanou kvalitu řízení. 

Sociální a etický rozměr odpovědného řízení cestovního ruchu přesahuje rámec pravidel 
zadávání veřejných zakázek. Turistika se stala nedílnou součástí podnikání a jako takové je 
třeba posuzovat v souvislosti s politikami bezpečnosti a ochrany zdraví svých klientů. 

Při diskusi o bezpečnosti a zabezpečení, naše pozornost se soustřeďuje na tzv. nejvýznamnější 
otázky, jako jsou přírodní katastrofy, teror, incidenty a únos. Méně dramatické, ale daleko 
častější, jsou otázky, jako jsou dopravní nehody a zdravotnická rizika v zahraničí. 

Zabezpečení spokojenosti klienta je ale spojeno nejen s řešením výše uvedených 
mimořádných situací a lékařskými problémy. Stres z cesty způsobený zpožděním, ztrátou 
zavazadel, únava nebo pouhá skutečnost, že jsme pryč od přátel a rodiny, v cizím prostředí, 
by neměla být taky podceňována. 

Rozhodující pro úspěšné podnikání a odpovědné řízení cestovního ruchu vyžaduje, aby 
společnost šla nad rámec doporučovaných opatření. Programy řízení rizika v cestovním ruchu 
je třeba přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám dané organizace, a zároveň 
respektovaly celkové programy řízení rizik. Pochopení a zmírnění rizik je nesmírně důležité 
pro cestování klientů, zaměstnanců podniku a jejich rodin, ale také pro jejich zaměstnavatelé.  
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Poskytují podniky cestovního ruchu správnou úroveň péče? 

Jde o to, že i podniky s dobrou pověstí vztahující se na bezpečnost a zabezpečení spokojenosti 
klientů i svých zaměstnanců, by mohly mít některé mezery v zajištění uvedených skutečností. 
Každý sám o sobě malý problém, může být totiž vnímán jako nedbalost. Potenciál problémů 
zahrnuje (ale není tím omezen): 

 Strategie podniku nechápe bezpečnost a zabezpečení spokojenosti v komplexnosti; 
 Řízení vrcholového managementu neodpovídá řízení ostatních zaměstnanců; 
 Společnost nedokáže informovat a připravovat své klienty i zaměstnance na obecné a 

konkrétní cestovní rizika (včetně očkování doporučené Centrem očkování a cestovní 
medicíny); 

 Společnost nemá odborníka v oblasti bezpečnosti cestovního ruchu; 
 Krizový plán cestovního ruchu je zaměřen jenom na vysoce rizikové zahraniční cesty, 

a opomíjí domácí cestovní zájezdy (zejména ty, které nejsou rezervovány přes 
cestovní kancelář); 

 Bezpečnost a zabezpečení spokojenosti klientů nejsou součástí kritérií cestovních 
nabídek; 

 K posouzení rizik se nepoužívá přístup daný analýzou rizik, a pak ignoruje takové 
jevy jako: 

o Společnost pravidelně netestuje svůj plán krizového řízení; 
o Společnost nemá informace z mapovaného cestovního rizika; 
o Strach klientů z místního obyvatelstva; 
o Jízda v neznámých místech a nejasné podmínky cestování; 
o Únava; 
o Neznalost místních zdravotních rizik a zdravotnických zařízení; 
o Neznalost jazyka; 
o Nedostatečné řešení následků krizové situace ze strany společnosti. 

A co víc, dané riziko i nadále poroste, neboť společnosti stále více globalizují své činnosti. 
Průzkum cestovního ruchu v USA a Velké Británii zvýrazňuje nedostatek cestovatelské 
přípravy a obecně špatné vnímání bezpečnosti cestovního programu svých klientů: 

Tabulka č. 1 Vnímání klientů z hlediska bezpečnosti a zabezpečení cesty 

0% Myslí si, že jejich CK má zákonnou povinnost zajistit jejich bezpečnost cestách do zahraničí 

4% Nemají žádné konkrétní kontaktní telefonní číslo pro použití v případě krize v zahraničí 

2% Zvažují právní kroky, pokud nebyli řádně zabezpečeni 

6% Nevyžadují firmy s jasnými zásadami zabezpečení cestovních služeb 

6% 
Mají malou důvěru, že firma poskytuje objektivní Informace o průběhu mimořádné situace v 
zahraničí 

2% Neví, kdo, aby vás varoval v případě nouze 

Pramen: RiskMap Report 2016 in: Control Risks Group 2015 
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V současné bíle knize cestovního ruchu těchto zemí, se proto navrhuje šest kroků k budování 
programu řízení rizik cestovního ruchu5: 

1. Odpovědnost za řízení rizik 
 Řízení rizik v cestovním ruchu zahrnuje kooperativní úsilí jednotlivých složek 

společnosti a orgánů, včetně řízení zájezdů, bezpečnosti, právních a lékařských 
opatření. 

 Zúčastněné strany jsou povinny řídit rizika ze čtyř různých pozic: 
o Pozice iniciátora,  
o Pozice senior sponzora, 
o Pozice zainteresované strany s odpovědností,  
o Pozice projektového manažera. 

 Inteligentní outsourcing poskytuje klíčové aspekty k řízení rizik cestovního ruchu. Jde 
o odborné znalosti, technologie, zdroje a nestrannost. Klíčové třetí strany představují 
specialista na cestovní ruch, poskytovatelé různého zabezpečení, správa cestovní 
společnosti a lékařské zabezpečení organizace. 

2. Určení typů rizik 
 Vytvořte matici typů rizik specifických pro vaši organizaci. 

3. Posouzení rizik expozice 
 Strategické - Posoudit způsobilost vaší organizace pro řízení rizik cestovního ruchu 

z hlediska účinnosti, například, pomocí modelů řízení rizik nebo pomocí odborného 
poradce. 

 Taktické - Aplikovat rizika na obrázku 1 na destinace působení podniku cestovního 
ruchu a na specifické hrozby, které se tam objevují. 

4. Zmírnění rizika nebo ovládání daných rizik 
 Každé identifikované riziko lze zmírnit, nebo ovládat prostřednictvím jednoho nebo 

více základních nástrojů techniky práce s riziky:  
o převzetí rizika - realizace nebezpečné události bude v plném rozsahu pokryta 

prostředky podniku 
o ošetření rizika - opatření proti možné realizaci nebezpečí, přestavba portfólia 

rizika 
o předání rizika za úplatu třetí Osobě (pojišťovně), popřípadě vyžádání nebo 

získání bankovní záruky 
o eliminace rizika zrušením nebo ukončením akce. 

 Prostředky na řízení a zmírňování rizik v cestovním ruchu zahrnují kombinaci 
vzdělávání, použití nástrojů analýzy rizik a metod konzultací a služeb expertů. 

5 Komunikace 
 Mít plán řízení rizik nestačí. Klient musí být poučen o riziku a své odpovědnosti. 

6. Audit 

Jde o způsob kontroly a zajištění kontinuity bezpečnosti klienta. Táto fáze by měla zahrnovat: 

 Vytváření mezioborového řízení rizik cestovního ruchu; 

                                                 
5 Advito 2009, White paper “C’est la vie?” A Step-by-Step Guide to Building a Travel Risk Management 

Program 
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 Pravidelný benchmarking osvědčených postupů a zkušeností; 
 Hledání postupů k vyšší kvalitě řízení; 
 Vytváření zpětné vazby v otázkách řízení rizik souvisejících s realitou; 
 Přezkoumání zásad a postupů uplatněných při vzniku rizika; 
 Zajištění shody se strategickými cíli podniku. 

Potřeba řízení rizik konkrétní cesty, která vychází z celkového programu účinného řízení rizik 
cestovního ruchu, musí být komplexní, konzistentní a integrovaná do procesů organizace. 
Typově řízení rizik je strukturovaný proces podpořen bohatou správou dat, v kombinaci s 
jasnou politikou a odpovědností podniku cestovního ruchu ale i klienta.  Tento proces je 
realizován a řízen prostřednictvím řízení změn a komunikačních postupů. Výsledkem je 
zjednodušený kontrolní seznam zásad jak pomoci podnikům zahájit nebo vyhodnotit jejich 
program řízení rizik v cestovním ruchu:6 

 Potřeba rozvíjet bezpečnostní politiku turismu s klíčovými zainteresovanými stranami 
a odborníky, kteří jsou partneři daného programu a komunikaci mezi nimi; 

 Vytvořit nabídku školení a vzdělávání pro klienty, delegáty, průvodce a manažery;  
 Pomocí on-line kurzů zvyšovat povědomí o obecných cestovních rizicích a o tom, jak 

se vyhnout nebo snížit riziko ohrožení zdraví a mezikulturních rizik; 
 Poskytnout informační zprávy týkajících se hodnocení cílů řešení rizika; 
 Informace o zdravotních rizicích a bezpečnostní situace dané destinace čerpat z 

důvěryhodných zdrojů; 
 Vytvořit systém, který umožňuje identifikaci a komunikaci s klienty v ohrožených 

oblastech a možnosti řešení; 
 Poskytovat asistenční služby pro cestující v nouzi; 
 Vytvořit plán řízení mimořádných událostí s cílem být připraven, předcházet a 

reagovat na krizovou situaci (např. poskytnout aspoň minimální služby ochrany, 
připravit evakuaci, pomoc při řešení únosu a při výkupném); 

 Zajistit pojistný program, který pokrývá častá, ale klíčová cestovní rizika (např. ztráta 
zavazadel), a poskytnout zdravotní, jakož i konkrétní bezpečnostní pokrytí rizika; 

 Vypracovat plán krizového řízení se všemi zúčastněnými stranami, který je 
pravidelně aktualizován a testován. 

3 Trendy v řízení cestovních rizik7 

Na základě Správy o zdravotní, bezpečnostní situaci a bezpečnostních rizicích pro cestování 
do zahraničí Federace evropské asociace řízení rizik (Ferma) a International SOS vyplývá, že 
v současnosti věnuje pozornost těmto rizikům 79 procent manažerů podniků cestovního 
ruchu.  

Průzkum na začátku roku 2015, provedly FERMA a International SOS. Předložený dokument 
identifikuje řízení rizika jako jeden z hlavních nástrojů při hodnocení účinných řešení rizik 
cestovního ruchu. Jak je uvedeno v dokumentu: "Potřeba manažera celostního vnímání 
lékařských, bezpečnostních rizik a pojištění jejich aspektů je rozhodující, aby s ohledem na 

                                                 
6  Viz.: R. Floyd, Sending staff abroad: good planning can save lives – business guidance, published online; 

March the 15th, 2010 
7  Podrobněji: TRAVEL RISK MANAGEMENT 2015, European Trends. Understanding Health, Safety and 

Security risk management for work-related international travel and assignments. COMPILED Brussels, 
October 2015 
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efektivní řešení a konkrétní odpovědi na jakoukoli situaci, byla organizace schopna čelit 
problémům při odesílání klientů i svých pracovníků do zahraničí." Dokument obsahuje: 

 Právní zdůvodnění povinností péče o bezpečnost pro organizace v Evropě; 
 Osvědčené postupy a praktické zkušenosti od významných rizikových expertů; 
 Nástroje řízení rizik v cestovním ruchu, které nastiňují zdravotní a bezpečnostní 

opatření pro cestování, pomocí kterých organizace mohou snížit rizika pro své 
klienty; 

 Analýzu provedení právních předpisů EU v 15 členských státech, které ukazují, že 
vnitrostátní právní předpisy se mění vždy směrem k větší odpovědnosti 
organizací v oblasti zdraví, bezpečnosti a zabezpečení potřeb vůči svým pracovníkům 
i klientům. 

 Co je tedy třeba zvážit pro váš akční program řízení rizik v cestovním ruchu?  
 

o Flexibilitu: Je velmi potřebná z hlediska kvality plánování pro nepředvídané 
skutečnosti, které mohou nastat. 

o Standardní operační postup a příprava plánování: Má váš klient přesně 
vědět co dělat, když nastane krizová situace? Na koho se obrátit? Klienti se 
budou cítit bezpečněji, když vědí, že všechno je předem plánováno a mají 
dostatek potřebných informací. Je to všechno o přípravě klientů před cestou, 
takže vědí, co by měli dělat v případě nouze. 

o Znát své klienty: Je důležité vědět, kdo jsou vaši klienti, nejen jméno a 
pohlaví. Jen tak jste schopni poskytnout skutečnou péči a bezpečnost, jako 
svým přátelům. 

o Zvládání krizové situace zaměstnanci i klienty: Musíte být schopni 
plánovat řešení jak krátkodobých, ale i dlouhodobých problémů, které mohou 
trvat měsíce a můžou mít dlouhodobé efekty. Například různé nakažlivé 
nemoci. Tyto pandemie můžou a budou trvat nepředvídatelnou dobu, a to 
nebude jen mít vliv na ty, kteří jsou postiženy, ale i na ty v kanceláři, kteří 
zabezpečují jejich návrat. Lidé potřebují být dobře informováni. 

o Mějte hodnocení rizik aktuální: Je to těžké, ale posouzení rizik samo o sobě 
je jen samostatný dokument, který musí být neustále aktualizován. Musíte být 
schopni prokázat povinnost péče o klienta ve vašem přístupu a chování na 
všech úrovních řízení. 

o Sociální sítě: Klienti mají nyní přístup k informacím všude a dokonce mají 
možnost obrátit se na sociální média o radu. Dostanou informací sice rychle, 
ale ta může řešení buď zbrzdit (vyvolá paniku, nebo nedůvěru k řešení), nebo 
vám pomůže při řešení krizové situace. 
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Obrázek č. 1 Řízení rizika cestování - hlavní body 

Pramen: Vlastní zpracování 
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NÁSTROJE STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU V KONTEXTU 
NÁPOJŮ V GASTRONOMII 

 
THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS IN THE CONTEXT OF 

DRINKS IN GASTRONOMY  
 

RADKA ŠPERKOVÁ1, MÁRIA KAISEROVÁ2 
 
 

Abstrakt 

Víno je charakterizováno jako potravina. Jeho konečná spotřeba je zacílena především na 
odvětví gastronomie. Význam vína a jeho užití v gastronomii v posledních letech významně 
roste. Zlepšuje se jednak kultura (etika) podávání a nabízení vína a také rozšiřují možnosti 
distribuce vína ke konečnému spotřebiteli. To vede k zvyšujícímu se zájmu konečných 
spotřebitelů o technologii podávání a nabízení vína a someliérské umění. 

Klíčová slova 

Odvětví vinařství, strategický management, technologii podávání a nabízení vína, someliér. 

Abstract 

Wine is characterized as a foodstuff. Its final consumption is targeted primarily to the 
catering industry. Meaning of wine and its use in gastronomy in recent years is growing 
significantly. Besides it being more popular in culture, the administration and marketing of 
wines and wine distribution capabilities extend to the end consumer as well. This leads to 
increasing interest of end consumers about the technology, administration and marketing of 
wine, and sommelier art.   

Key words 

Viticulture branch, strategic management, dish up technology and offeringing of wine, 
sommelier. 
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Úvod 

V současnosti se obecně uznává, že bez managementu nelze úspěšně podnikat. Pojem 
management se používá pro označení činnosti spojené s koordinací a vedením lidí. Lze ho 
chápat jako proces, jehož náplní jsou čtyři základní manažerské funkce: plánování, 
organizování, vedení a kontrola. Management do činnosti podniků nezasahuje izolovaně, 
ale velice často využívá i jiných vědních disciplín jako například sociologie, psychologie 
pro správné vedení pracovníku nebo matematiky a statistiky jako postup při analýze vnějšího 
prostředí atd. Takto získané poznatky mohou značně usnadnit plnění manažerských funkcí 
a přináší nový a zcela odlišný náhled na danou problematiku. 

Odvětví vinařství má na území ČR dlouholetou tradici. V ČR se strategické možnosti 
vinařských podniků odvíjí především od jejich finanční síly a zaměřují se spíše na produkci 
kvalitních vín a vinařských specialit (ledová vína, slámová vína, atd.), dále pak na propagaci 
a vertikální integraci spojenou s nákupem nových vinic. Podniky se snaží udržovat a posilovat 
svoje konkurenční postavení na trhu a získávat nové zákazníky (Šperková, Hejmalová, 2011). 

Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje úspěšnost podniku a bez nich 
by obchod nemohl vůbec existovat. Zákazníci většinou nakupují od organizací výrobky nebo 
služby. Jejich rozhodování o koupi určitých produktů ovlivňuje, jaké bude mít podnik příjmy 
a jaká bude jeho prosperita. Organizace se obvykle snaží identifikovat potřeby i přání 
zákazníků pomocí průzkumu trhu, který bývá zaměřen na současné i potencionální zákazníky. 
Pomocí tohoto průzkumu se snaží zjistit míru uspokojování zákazníků stávajícími výrobky 
a službami a odhalit změny zákaznických preferencí, aby na ně mohla včas a správně 
zareagovat. Neznalost zákaznických preferencí může vést k velkým ztrátám, protože 
organizace vyrobí produkt, o jehož koupi nemají zákazníci z nějakého důvodu zájem 
(Cejthamer, Dědina, 2010). 

Je zřejmé, že očekávání a požadavky různých skupin obyvatelstva jsou ovlivňovány 
neekonomickými i ekonomickými faktory prostředí. Lze také říct, že určitá část lidských 
tužeb je ovlivněna kulturními vzory v sociálním prostředí, ale rozhodující roli v konečném 
důsledku mají ekonomické faktory. Lidé si mohou přát jen tolik, na kolik jim stačí příjmy. 
Dalším faktorem působícím na zákaznická rozhodnutí je existence substitučních výrobků 
(Dedouchová 2001). Lidé také mají v oblibě jen některé výrobky a jiné zase vůbec nekupují. 
Z toho vyplývá, že analýza zákaznických preferencí a jejich možného budoucího vývoje je 
velice důležitou součástí analýzy vnějšího prostředí. Z dlouhodobého hlediska jakýkoliv 
podnik musí uspokojovat neustále se měnící potřeby svých zákazníků. Jelikož víno jako 
produkt je charakterizováno jako potravina, je nutné vzít v úvahu především zákazníky 
z odvětví gastronomie a zaměřit se na jejich specifika. 

Článek vznikl jako část projektu GA/VSOH/2015/3 s názvem Analýza makroekonomických 
aspektů finančních rizik v sektoru ubytování, stravování a cestovního ruchu. 

1 Víno v gastronomii  

Nabídka tuzemských a zahraničních vín je v České republice široká. Víno lze zakoupit ve 
vinotéce, obchodních střediskách, na výstavách, v restauračním zařízení anebo přímo 
u vinaře, výrobce vína, který nejlépe zná produkt a je schopen doporučit nejen vhodný pokrm, 
ale i teplotu servírování. V některých, zejména restauracích vyšší kategorie, nebo v barech 
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nabízí víno someliér, znalec. Víno se smí a lze konzumovat kdykoliv. Pro dokonalý požitek je 
nutné víno správně servírovat a vhodně kombinovat s nabídkou jídel (Salač, 1996). 

Someliér je nápojový specialista, degustátor, vinařský odborník. Ve vinotéce nebo 
v pohostinském zařízení má na starosti výběr vína, pečuje o ně, hlídá teplotu a vlhkost 
skladování lahví. Zákazníkům a hostům doporučuje nejvhodnější výběr vína k jídlu 
nebo k dané příležitosti (Sedlo, 2007). 

Jídlo a víno by se měly vzájemně doplňovat: k jednodušším pokrmům lehčí, svěžejší víno, 
k vydatným a výrazným pokrmům víno extraktivní, plná či vyzrálá vína, k sladkým pokrmům 
sladší (přírodně) víno. K bílým masům bílé, k tmavým masům červené. Existuje však mnoho 
různých pohledů. Obecně platí, že zákazník si vybírá a znalec vína doporučuje vhodnost nebo 
jinou alternativu k již hostovi vybraného vína (Špalek, 2015). Doporučené dělení pokrmů dle 
gastronomického pravidla a vhodné druhy vína: 

 Předkrm studený – víno bílé s vůní ovoce 
 Polévky studené – dezertní víno, bílé víno polosladké a sladké 
 Polévky teplé – dezertní víno suché, víno bílé 
 Předkrm teplý – víno bílé, rosé 
 Hlavní pokrm 

o Pokrmy z ryb – sladkovodní – víno bílé 
 mořské a plody moře – víno bílé, rosé, červené 
 rybí maso bílé – bílé víno 
 rybí maso červené – červené víno  

o Zeleninový pokrm – bílé víno suché  
o Pokrmy masové z bílého masa - drůbež – bílé víno suché a polosuché,  
o Pokrmy masové z červeného masa 

 hovězí – víno červené (min. 3-leté), archivní 
 telecí - červené víno 
 vepřové – rosé, víno červené 
 mleté - červené víno 
 skopové - červené víno 
 vnitřnosti – sladké červené víno, dezertní víno  
 zvěřina – červené víno 

o Speciality – v závislosti od způsobu přípravy: vaření, dušení, pečení, 
grilování, smažení, pokrm s omáčkou bílou nebo tmavou lze nabídnout 
víno bílé, červené, rosé nejvyšší kvality 

o Teplé přílohy, kompoty, saláty – nenabízí se zvlášť žádný druh vína 
 Pree desert a dezert  

o Sýry – bílé víno, rosé, červené víno, dezertní, archivní 
o Teplé moučníky – dezertní víno, sladké šumivé 

2 Doporučená teplota °C servírovaných vín 

Každý druh vína je specifický, které odhaluje své tajemství jen při správné konzumační 
teplotě. Teplota vína by neměla klesnout pod 7°C. Víno se nesmí prudce zchlazovat 
kostkami ledu nebo rychlím chlazením v mrazicím boxu. Víno zralejší, plnější, 
dezertní a archivní vína se podávají s vyšším stupněm teploty pro lepší uvolnění buketu 
a plnosti chutí (Braun, 2008). Doporučená teplota (v °C) servírovaných vín by měla být 
následující: 
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Víno bílé  

 Suché, stolní, kabinet, jakostní: 8° – 10°C 
 Polosuché a aromatické: 9°- 11°C 
 Pozdní sběr, výběr z hroznů, barrique: 11° - 12°C 
 Dezertní víno, sladké bílé, vína vysokých stupňů: 12° - 14°C 

Víno růžové 

 Mladé rosé víno: 7°- 11°C 

Víno červené  

 mladá červená vína: 12° - 14°C 
 středně těžká červená vína: 14° - 16°C 
 těžká a nazrálá červená vína: 17° - 18°C  

Vína sladká a dezertní  

 pokojová teplota 

Sekty a šumivá vína 

 suché: 5 - 8 °C 
 sladké a plnější: do 8 °C 
 Šampaňské, Frizzante, Prosecco: 6 °C  

3 Lahvování, lahve, zátky 

Aby bylo možno dosáhnout ideálních podmínek pro podávání vína, je nutné zaměřit se na 
jeho obal.  

3.1. Lahvování 

Lahvování vína je příhodné u dosažení výrazné, plné a lahodné chuti. Vzhledem 
k urychlenému zrání vína v dřevěných sudech a v menších nádobách vyžadují stáčení 
v závislosti na odrůdě od 6-ti měsících od lisování až 10 – 12 měsíců od lisování u vín 
jakostnějších. Před samotným lahvováním je nutné provést chuťovou zkoušku, tepelní test 
a sráženlivost vinného kamene. Chuťová zkouška spočívá v senzorickou kontrolu pro zjištění 
zakalení, změnu barvy a stabilnost vína působením vnějších podmínek – vzduchu a tepla. 
Druhý, tepelný test se provádí zahřátím vína na 70°C pro zjištění sráženlivost bílkovin 
a změny barvy. Zamezením vzniku zákalům lahvového vína lze vyčiřiním před stáčením 
do láhve (Kraus at all, 2010). 

3.2. Lahve 

Vinaři pro lahvování vinného moku používají typizované, případně atypicky tvarované lahve 
o objemu 0,5 l, 0,7 l, 0,75 l a 1 l, viz obr. 1. Trh nabízí bezbarvé, tmavozelené a hnědé 
zabarvení skla. Révové víno s přívlastkem lze plnit do lahví pouze s obsahem 0,75 l (Kraus, at 
all 2010). Vinaři jsou povinni dodržovat pokyny HACCP - systém kritických bodů, 
záruka zdravotní bezpečnosti. Mladé růžové víno se doporučuje plnit do láhví průhledných, 
nicméně víno určeno k archivaci se skladuje v sklech tmavého zabarvení (Mariani at all, 
2011). 



 

141 
 

 

Obr. 1 Typy lahví na víno (Kraus at all, 2004) 

Poznámka: a) pistole, b) burgundská láhev, c) bordóská láhev, d) Fůrederova, e) mělnický kalamář, f) chianti,  
g) kamenáč 

 

3.3. Zátky 

Vhodný uzávěr je kvalitní korkový, který vínu dovolí „dýchat“ mikrooxidací. Lahve 
se skladují naležato, kdy korek zůstává vlhký. Pokud korek vyschne, do lahve proniknou 
nežádoucí bakterie a mikroorganismy čímž se víno znehodnotí.  Volby uzávěrů dle Steidla 
(2011) trh nabízí z přírodního materiálu, nebo moderních skleněných, plastových, 
šroubovacích, případně korku napodobujícího typu. Použití konkrétní zátky závisí na druhu, 
kvalitě vína, pěstitelské oblasti, spotřebiteli a finančních možnostech vinaře, viz obr. 2. 
Cenově nejnižší šroubovací uzávěry nepropouští vzduch a je chuťově neutrální. Plastové 
zátky předčí svou kvalitou, cenovou dostupností a skladovatelností, ovšem lahve s umělými 
uzávěry nejsou vhodné k delšímu skladování. Ekonomicky náročnějším skleněným zátkám 
v současné době hledá adekvátní uplatnění, jelikož nelze typizovat pro konkrétní druh láhve. 
Nejpoužívanějším uzávěrem je zátka z korku, přičemž trh nabízí přírodní a technický typ, 
tzv. aglomerátový korek (= lepená granulová směs). Korkové uzávěry se doporučují 
pro dlouhodobé zrání vína v láhvi, jelikož umožňuje cirkulaci kyslíku u zrání vína. Korkové 
zátky vyžadují skladování v tmavých, suchých prostorách s nekolísavou teplotou 
(Pavloušek, 2010). 

 
 

 

Obr. 2. Zátky (www. potreby-pro-vina.cz, 2015) 
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Závěr 

Víno jako produkt je charakterizováno jako potravina. Jeho konečná spotřeba je zacílena 
především na odvětví gastronomie. Význam vína a jeho užití v gastronomii v posledních 
letech významně roste. Zlepšuje se jednak kultura (etika) podávání a nabízení vína a také 
rozšiřují možnosti distribuce vína ke konečnému spotřebiteli. Ta probíhá především 
prostřednictvím prodejců, mezi něž patří hlavně supermarkety, specializované obchody 
(vinotéky) a restaurace. Zvyšuje se také podíl distribuce prostřednictvím dealerů, 
internetovým prodejem a aukcí vín. Výsledkem je stoupající produkce vína v ČR, zvyšuje se 
jeho spotřeba a rozšiřuje se nabídkový sortiment o nové vyšlechtěné odrůdy vhodně 
doplňující a rozšiřující sortiment vín. To vše vyvolává v zákaznících potřebu rozšířit si své 
znalosti a technologii podávání a nabízení vína, což bezprostředně souvisí s kvalitou 
 gastronomických služeb a zvyšuje znalostní profesionální nároky na zbožíznalství vína, 
počínaje senzorickými znalostmi a someliérským uměním. 
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VÝZNAM Ω-3 A Ω-6 MASTNÝCH KYSELIN VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA  
 

THE IMPORTANCE OF Ω-3 AND Ω-6 FATTY ACIDS IN HUMAN 
NUTRITION 

 
HELENA VELICHOVÁ1, DANIELA SUMCZYNSKI2, EVA LUKÁŠKOVÁ3, IGNÁC 

HOZA4 

 

Abstrakt 

V práci jsou shrnuty dostupné informace o ω-3 a ω-6 mastných kyselinách. Vyskytují se 
převážně v mořských rybách, tucích a olejích. V naší stravě by měly být obsaženy v dostatečné 
míře a v poměru ω-3 a ω-6 1 : 3. Pokud tomu tak není, je možné zakoupit doplňky stravy s 
těmito kyselinami. Jsou důležité převážně pro správnou srdečně-cévní činnost, udržení 
fyziologické hladiny cholesterolu, v období těhotenství a u novorozenců a kojenců pro 
správný vývoj a činnost mozku. Mezi esenciální mastné kyseliny se řadí kyseliny linolová 
a arachidonová (ω-6) a α-linolenová (ω-3). 

Klíčová slova 

ω-3, ω-6, mastné kyseliny, tuky, oleje, doplňky stravy 

Abstract 

The aim of this theoretical manuscript was to summarize available information about ω-3 and 
ω-6 fatty acids. They are mostly occurred in see fishes, fats, and oils. They should be 
contained in our food in sufficient doses and in the right ratio ω-3 and ω-6 1 : 3. If not, it is 
possible to buy the food supplements containing these fatty acids. They are mostly important 
for the good vascular activity, the maintaining the level of cholesterol during pregnancy and 
at the neonates and the infants for the right evolution and the brain activity. The essential 
fatty acids are linoleic and arachidonic acids (ω-6 group) and α-linolenic acid (ω-3 group).  
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ω-3, ω-6, fatty acids, fats, oils, food supplements 
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Úvod 

K esenciálním mastným kyselinám patří ty, které jsou řazeny mezi tzv. ω-3 a ω-6 mastné 
kyseliny. Jejich dvojné vazby musí být v cis konfiguraci a první dvojná vazba je na šestém 
(ω-6) nebo třetím (ω-3) uhlíku od koncového metylu. Typickým zástupcem je kyselina 
arachidonová (ω-6), která se vyskytuje v potravinách jen v malém množství. V organizmu se 
ale může syntetizovat z kyseliny linolové (ω-6). Posledním zástupcem esenciální mastné 
kyseliny je kyselina α-linolenová (ω-3). 

Spotřeba esenciálních mastných kyselin se obvykle vyjadřuje v % veškeré přijímané energie. 
Doporučuje se, aby nejméně 1 % energie tvořila tato skupina mastných kyselin, jinak by 
mohly nastat některé příznaky jejich nedostatku. Doporučují se různé dávky, a to do 3 až 4 % 
přijaté energie. Z uvedeného příjmu by asi 70 – 90 % měly činit mastné kyseliny řady ω-6 a 
10 – 30 % mastné kyseliny řady ω-3. Při dostatečném příjmu řepkového, slunečnicového nebo 
sojového oleje se tento poměr dodrží. V naší stravě je obsaženo něco více než 3 % 
esenciálních mastných kyselin (počítáno na přijatou energii). Pokud by se množství tuku ve 
stravě v souladu s výživovými doporučeními postupně snižovalo, měl by se zase zvyšovat 
obsah esenciálních mastných kyselin v tukovém podílu (hmotnostně), aby se zachovalo 
absolutní množství esenciálních mastných kyselin. 

Studie prokázaly pozitivní vliv ω-3 a ω-6 mastných kyselin na lidský organizmus. Prokázal se 
vliv ω-3 nenasycených mastných kyselin na kardiovaskulární a imunitní systém, i účinky 
na vývoj mozku u dětí. Vyskytují se v živočišných produktech, převážně v rybách, tucích 
a olejích. 

1 Esenciální mastné kyseliny 

1.1. Esenciální mastné kyseliny řady ω-6 

Mezi esenciální ω-6 mastné kyseliny se řadí kyseliny linolová (LA, 18:2n-6) a arachidonová 
(AA, 20:4n-6). Metabolickým prekurzorem kyseliny arachidonové je kyselina linolová, 
kyselina arachidonová se může zase metabolizovat na kyselinu dokosapentaenovou (DHA, 
řazena mezi ω-3, není esenciální). Dalším příkladem ω-6 mastné kyseliny je kyselina γ-
linolenová (GLA, 18:3n-6), která ovšem nepatří mezi esenciální a ve stravě se vyskytuje 
v nepatrném množství. 

Linolová kyselina se vyskytuje prakticky ve všech běžných tucích. Vysoký obsah je téměř ve 
všech rostlinných olejích, např. slunečnicovém. γ-Linolenová kyselina se vyskytuje v přírodě 
poměrně vzácně. Vyšší koncentrace lze najít v některých olejích označovaných jako 
dietetické (např. brutnákový nebo pupalkový). Arachidonová kyselina se vyskytuje zejména 
ve svalovém (skrytém) tuku, zatímco rezervní živočišné a rostlinné tuky jí obsahují velmi 
málo. 

1.2. Esenciální mastné kyseliny řady (n-3) 

Mezi esenciální ω-3 mastnou kyselinu patří pouze kyselina α-linolenová (ALA, 18:3n-3). 
V živočišných a ztužených tucích se vyskytuje velmi málo, vyšší koncentrace jsou 
v některých rostlinných olejích, např. řepkovém nebo sojovém. Dalšími, ale již 
neesenciálními mastnými kyselinami této řady jsou kyseliny přítomné ve větším množství 
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v rybích tucích a vaječném žloutku, z nichž nejznámější je kyselina eikosapentaenová (EPA, 
20:5n-3) a již zmiňovaná kyselina dokosahexaenová (DHA, 22:6n-3). Metabolizací kyseliny 
α-linolenové v lidském těle může vznikat i kyselina dokosahexaenová. V rybích olejích se 
vyskytuje také kyselina klupanodonová a řada dalších příbuzných mastných kyselin.  

2 Fyziologické účinky ω-3 nenasycených mastných kyselin  

2.1. Účinky ω-3 nenasycených mastných kyselin na kardiovaskulární systém 

           Bylo prokázáno, že ω-3 MK výrazně zlepšují parametry červených krvinek, jejich 
schopnost tvárnosti (pružnost membrány), snižují viskozitu krve, snižují agregaci trombocytů, 
apod. Byla prokázána i akcelerace trombolytických procesů. Dieta obohacená o EPA a DHA 
tak, aby to odpovídalo konzumaci mořských ryb 2 – 3x týdně, se pozitivně projevila na 
nejrůznějších parametrech celého kardiovaskulárního systému. Ochranný vliv na myokard 
a jejich působení proti arytmiím se prokazuje tak, že tyto kyseliny prodlužují vedení. 

Na tyto pozitivní efekty navazovaly další, které již konkrétně popisovaly hypolipidemický 
efekt EPA a DHA. Při konzumaci uvedených kyselin v množství asi 2 – 3 g/den dojde 
v jaterní tkáni ke snížení lipogeneze a následně ke snížení lipidémie. Byl také prokázán 
inhibiční vliv EPA a DHA na produkci LDL a na cholesterolémii. 

V experimentálních studiích se dále prokázala velmi zajímavá skutečnost, že přítomnost ω-3 
MK o dlouhém řetězci se projeví jejich přednostním navázáním na fosfolipidové hlavice 
plazmatických membrán, a to na úkor ω-6 kyselin. U laboratorních zvířat bylo prokázáno, že 
jestliže se v dietě zařadil rybí olej, pak došlo k inaktivaci K+ a k inhibici Ca2+ iontů, což je 
prokazatelné především na hladké svalovině srdce. Stav membrány kardiálních myocytů
(kardiocytů) po delší dietě obohacené rybím olejem má pak všechny parametry vykazující 
zlepšení srdečních funkcí, respektive dochází ke zlepšení dříve zhoršených ischemicko-
hypoxických srdečních chorob.  

Existuje i vztah mezi jednotlivými skupinami MK v membránách červených krvinek ve 
vztahu k citlivosti na inzulin. Zvýšený podíl, neboli porušení poměrů mezi monoenovými 
a polyenovými MK vedl ke snížení citlivosti na tvorbu inzulinu. 

Zejména EPA inhibuje angiogenezi, což bylo později potvrzeno i pro DHA, která má 
antihypertenzivní vliv: snižuje systolický krevní tlak, redukuje tloušťku cévní stěny. Ω-3 MK 
snížily při delším podávání u subjektů s hyperlipidémií tuto hladinu až o 30 %, normalizovaly 
hladiny LDL a VLDL. Samotná DHA vykazuje dokonce zřetelně vazodilatační účinky, a to 
pravděpodobně prostřednictvím některých z metabolitů.   

2.2. Účinky ω-3 nenasycených mastných kyselin na imunitní systém 

Na počátku výzkumu byl možný podíl účinku na imunitní systém přikládán nejprve 
polyenovým MK obecně, pak již konkrétně ω-3 nenasyceným MK. Protizánětlivé působení 
ω-3 MK se stalo podnětem pro větší počet studií a experimentů. Bylo prokázáno, že tento 
účinek se skutečně váže na ω-3 (především na DHA). Bylo prokázáno, že dlouhodobá 
konzumace rybího oleje nebo koncentrátu ω-3 vede k průkaznému zlepšení funkce imunitního 
systému, a to dokonce i u zcela zdravých jedinců. Také EPA ve vyšších dávkách pozitivně 
ovlivňuje imunitní systém, ve smyslu zkráceného průběhu zánětlivých procesů. Dále bylo 
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prokázáno, že aplikace ω-3 kyselin výrazně snižuje počet postchirurgických komplikací ve 
smyslu protizánětlivého působení. Objevily se i práce, které upozornily na problém 
vývojového aspektu. Otázkou bylo, zda včasná aplikace ω-3, a to např. těhotným ženám nebo 
kojencům či batolatům, ovlivní nebo neovlivní jejich imunitní reakci. Byla publikovaná práce, 
která upozornila, že dieta obohacená zmíněnými kyselinami (spolu s vitaminem E) skutečně 
snížila výskyt autoimunitních projevů u narozených potomků těchto matek. Počet alergických 
reakcí byl skutečně po obohacení stravy ω-3 těhotným ženám průkazně menší.  

Vedle nálezů o pozitivním ovlivnění imunitních reakcí pomocí ω-3 kyselin byla v posledních 
letech uskutečněna série výzkumných prací, pátrajících po příčinách. Bylo prokázáno, že 
DHA potlačuje aktivitu T-lymfocytů. Modulace aktivit T-lymfocytů vlivem a prostřednictvím 
EPA a především DHA byla prokázána několikrát. V pokusech in vitro byla proliferační 
aktivita T- lymfocytů 4 – 6x nižší, jestliže byla do média přidána DHA. 

Dlouhodobé porušení poměru ω-6 a ω-3 ve stravě nepochybně nepříznivě ovlivní organizmy 
ve smyslu možného vzniku alergických onemocnění. V některých pracích se autoři domnívají, 
že ω-3 omezují či zpomalují karcinogenezi, mj. právě pro jejich účinek snižující např. riziko 
chronických zánětů. Je zřejmé, že ochranný účinek ω-3 není vázán pouze na člověka a na 
laboratorního potkana, ale i na další savce. 

Uvedené výsledky iniciovaly snahy o vytvoření hypotézy vysvětlující účinky EPA a DHA. 
Právě tento směr výzkumu, tj. vliv a význam ω-3 na imunitu se snaží vysvětlit účinky EPA a 
DHA v oblasti kardiovaskulárního onemocnění a jejich prevenci. Tyto efekty nejsou 
prokazatelné u AA nebo u nasycených MK. Za významný nález, podtrhující dosud známé 
údaje je skutečnost, že novorozenci s atopiemi mají nižší hladiny nenasycených MK, což 
nelze vždy jednoznačně přikládat tomu, zda dítě bylo či nebylo kojeno mateřským mlékem. 
Záleží totiž významně na stravovacích návycích matky. 

2.3. Účinky ω-3 nenasycených mastných kyselin na vývoj mozku u dětí 

Efektivní poměr ω-3 MK DHA a EPA je přizpůsobený růstovému období dítěte (prenatální 
a kojenecké období, předškolní a školní věk). Vývoj mozku prochází dvěma fázemi: růstem 
a zráním. Růst mozku začíná u plodu ještě v matčině těle během druhého trimestru těhotenství 
a je nejrychlejší v průběhu prvních dvou let života. Největší počet mozkových buněk je 
vytvořen před porodem. Po porodu se nárůst počtu buněk zpomalí a buněčné dělení končí 
kolem druhého roku života jedince. Po dvou letech pokračuje proces zrání, zdokonaluje se 
jeho vnitřní struktura – buňky mozku nabývají postupně svoji definitivní podobu, zvyšuje se 
počet jejich výběžků a vzájemných propojení. Rozvíjejí se složitější poznávací funkce, jako 
jsou koncentrace, paměť, schopnost řešit abstraktivní problémy a plánování. Proces zrání 
mozku v určité míře pokračuje až do dospělosti. Tělesná váha novorozence je kolem 5 % ve 
srovnání s tělesnou váhou dospělého člověka, zatímco váha mozku tvoří 70 % váhy mozku 
dospělého. Mozek novorozence váží kolem 400 g, mozek dospělého člověka 1300 až 1400 g. 
V pěti letech má mozek dítěte kolem 90 % velikosti dospělého jedince. 

Lipidy patří vedle bílkovin a sacharidů mezi základní živiny. Jsou důležitým zdrojem energie 
pro lidské tělo, a navíc některé z nich hrají naprosto zásadní roli při správném vývoji orgánů a 
jejich funkci. Mozek obsahuje nejvíce lipidů ze všech orgánů v lidském těle – téměř 2/3 jeho 
váhy jsou tvořeny lipidy, ve značné části jde právě o jejich stavební složky, jimiž jsou mimo 
jiné ω-6 a ω-3 nenasycené MK.  
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Jedna z nejdůležitějších stavebních látek mozku je DHA, která se v největším množství 
nachází v mozkové kůře a membránách nervových buněk, kde tvoří přibližně polovinu jejich 
hmoty. Její role se tedy označuje jako strukturální. Dostatečné množství DHA je nezbytné 
během raného vývoje dítěte k podpoře růstu mozku. K růstu lidského mozku dochází během 
vývoje plodu v prenatálním období a během prvních let života dítěte. Kolem třetího roku věku 
dítěte je růst mozku prakticky ukončen, takže během dalšího života stačí jen menší množství 
DHA k udržování funkce membrán. EPA má menší úlohu v počáteční fázi vývoje struktur 
mozku, je ale naprosto nezbytná pro běžné fungování mozku v pozdějším věku. Působí 
dvěma způsoby: samostatně i prostřednictvím látek, které se z ní tvoří (eikosanoidy). Má za 
úkol zajistit komunikaci mezi nervovými buňkami, což je proces životně důležitý pro 
správnou funkci mozku v každodenním životě. EPA je přitom neustále spotřebovávána, proto 
je nezbytné, aby ji tělo dostávalo v určitém množství pravidelně a neustále. 

3 Výskyt esenciálních mastných kyselin v potravinách  

Biomedicínský význam MK se týká především polyenových MK s vyšším počtem uhlíků 
a dvojných vazeb v molekule. V tabulce 1, 2 a 3 jsou uvedeny MK ω-6 a ω-3 vyskytující se 
v potravinách. Kyselina α-linolenová je výchozí kyselinou řady ω-3 a metabolickými pochody 
v těle se z ní navyšuje (prodlužuje) počet uhlíků z 18 na 20 až 22 v molekule, počet dvojných 
vazeb ze tří se navýší na pět až šest. Prolongace a desaturace ALA však nemusí probíhat 
v dostatečném rozsahu. Proto je důležitý příjem MK eikosapentaenové (EPA) a 
dokosahexaenové (DHA), a to zejména z ryb, popřípadě z produktů obohacených o tyto 
kyseliny. EPA a DHA mají silné protizánětlivé účinky a navíc plní celou řadu dalších 
klíčových úloh v organismu. Zmíněné nenasycené MK mají prokazatelně pozitivní vliv na 
srdce a jeho správnou činnost, na cévy. Pomáhají jako prevence bolestí a poškození kloubů a 
kloubních chrupavek. Podle nejnovějších poznatků mají prokazatelně pozitivní vliv také na 
činnost mozku. U dětí podporují správný vývoj mozkových funkcí a napomáhají udržovat 
koncentraci, v dospělém věku zpomalují stárnutí mozku spojené s rizikem vzniku 
Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba (dále jen ACH) je neurodegenerativní 
onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V současné době není známa 
příčina vzniku. EPA a DHA mají rovněž významný vliv na imunitní systém - uvádí se 
především vznik, vývoj a průběh atopických ekzémů a astmatu u dětí. Kyselina linolová se 
metabolizuje na γ-linolenovou, dále pak např. na kyselinu arachidonovou (AA).  

Tab. 1: Přítomnost jednotlivých MK v potravinách 

Potravina  Mastné kyseliny 

Olivy   olejová                                    ω-9  

Slunečnice, sója, kukuřice, sezam,  
vlašské ořechy  LA  linolová                                   ω-6  

Pupalka dvouletá, brutnák, černý rybíz GLA  γ-linolenová                             ω-6  

Vejce, mořští živočichové  AA  arachidonová                           ω-6  

Lněná semínka, vlašské ořechy, sója,  
dýňová semínka  ALA  α-linolenová                             ω-3  

Makrela, sardinky, sleď, losos  EPA  eikosapentaenová                     ω-3  

Makrela, sardinky, sleď, losos  DHA dokosahexaenová                     ω -3  
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Z uvedených potravin převažují olejniny i méně známé rostlinné zdroje nenasycených MK. 
Rostlinné oleje s vysokým obsahem esenciálních MK a dalších polyenových MK vzhledem 
k nízkému zastoupení nasycených MK se považují za velmi vhodnou složku potravin. 
U diabetes mellitus a obezity byl popsán větší projektivní význam ω-3 MK než  ω-6 MK.  

Tab. 2: Obsah ω-3 MK v některých čerstvých rybách a mořských plodech  

Potravina  g.100 g-1  
slaneček  3,0  

makrela  2,5  

sardinky konzervované  1,7  

Losos mořský  1,6  

Losos obecný  1,4  

tuňák  0,5  

Pstruh duhový  0,5  

ústřice  0,5  

slávky jedlé  0,5  

krab  0,4  

platýs  0,3  

Tab. 3: Potraviny bohaté na ω-3 a ω-6 mastné kyseliny   

Potravina Množství Obsah ω-3 
MK (g) 

Obsah ω-6 
MK (g) 

Poměr ω-3 a ω-
6 MK Energie (kcal) 

řepkový olej  1 lžíce  1,5  3,1  1 : 0,5  123  

olej z tresčích jater  1 lžíce  2,7  0,9  1 : 3  123  

lněný olej  1 lžíce  7,5  1,8  1 : 4,2  120  

lněné semínko  1 lžíce  2,2  0,5  1 : 4,4  59,0  

sleď 100 g  1,8  0,6  1 : 3  203  

losos  100 g  1,5  0,6  1 : 2,5  231  

Pstruh jezerní  100 g  2,0  1,4  1 : 1,4  150  

tuňák  100 g  1,5  0,3  1 : 5  128  

olej z vlašských ořechů 1 lžíce  1,4  7,5  5 : 3,1  120  
Pozn.: ryby jsou ve vařeném stavu  

Závěr 

Cílem práce bylo shrnout účinky ω-3 a ω-6 nenasycených MK na lidský organizmus. 
V současnosti se tyto účinky stále zkoumají a objevují se další hypotézy. Začíná být větší 
zájem o doplňky stravy s těmito kyselinami, o různé typy olejů a tuků, lidé se začínají více 
zajímat o složení potravin tak, aby zde byl správný poměr ω-3 a ω-6, a to 1 : 3.  
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Mezi ω-3 nenasycené MK patří EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA (kyselina 
dokosahexaenová). Nacházejí se zejména v rybách chladných vod jako je losos, makrela, 
pstruh a tuňák. Další ω-6 a ω-3 kyseliny jsou kyseliny α-linolenová (ALA), která je obsažená 
hojně v oleji z lněného semínka a v listové zelenině, linolová (LA), která je vysoce 
zastoupena v řadě olejů a arachidonová (AA), přítomná ve vejcích a mořských živočiších. 

Z hlediska výživy jsou důležitější ω-3 nenasycené MK, které přijímá většina z nás v menším 
množství než kolik je zapotřebí. Je to tím, že se vyskytují jen v několika málo potravinách. 
Jsou to kyseliny α-linolenová, eikosapentaenová a dokosahexaenová. 

EPA a DHA mají prokazatelně pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Pozitivní vliv byl 
prokázán i na imunitní systém, vývoj mozku, byl potvrzen protizánětlivý účinek. Dlouhodobé 
porušení poměru ω-6 a ω-3 ve stravě nepochybně nepříznivě ovlivní organizmy ve smyslu 
možného vzniku alergických onemocnění. Za významný nález, podtrhující dosud známé 
údaje je skutečnost, že novorozenci s atopiemi mají nižší hladiny nenasycených MK. 
Efektivní poměr DHA a EPA je přizpůsobený růstovému období dítěte.  

Je důležité, abychom upravili naši stravu a alespoň 2x týdně konzumovali ryby. Pokud 
nejsme schopni toto doporučení dodržet, je možné si zakoupit doplňky stravy s ω-3 a ω-6 
nenasycenými MK. Důležité je dbát na správný jídelníček, zejména v těhotenství a u dětí v 
růstovém období. 
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VERTIKÁLNÍ MARKETINGOVÉ SYSTÉMY V MANAGEMENTU 
PODNIKU 

 
VERTICAL MARKETING SYSTEMS IN THE FIRM’S MANAGEMENT 

 
MAREK ZÁBOJ1 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá aktuálním tématem, které je zaměřeno na možnosti spolupráce v rámci 
distribuční cesty mezi jejími jednotlivými účastníky. Zabývá se rovněž porovnáním tzv. 
vertikálních marketingových systémů, mezi které patří i franchising. Tento pojem můžeme 
považovat za způsob distribuce či dokonce za celou podnikatelskou koncepci, která je velmi 
často využívána i ve službách cestovního ruchu. Cílem příspěvku je tedy správně interpretovat 
aplikaci zkoumaných systémů do podnikatelské praxe. 

Klíčová slova 

Management, marketing, distribuce, franchising, kooperace 

 

Abstract 

Paper is focused on actual topic which is aimed to possibilities of cooperation in the frame of 
distribution channel among its individual members. It also deals with comparison of so called 
vertical marketing systems, including franchising. It is possible to consider this term like a 
variant of distribution or even complete business conception, which is often used in services 
of tourism industry. Thus, the goal of contribution is right interpretation of application of 
these researched systems to entrepreneurial practice. 
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Management, marketing, distribution, franchising, cooperation 
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Úvod 

Distribuční články se snaží optimalizovat efektivnost distribuční cesty, aby dosáhly účelného 
zhodnocení vynaložených vstupů. Podle teoretického předpokladu se optima dosáhne tehdy, 
když se cesta plně vertikálně integruje. K tomu dochází v případech, když buď jeden 
distribuční článek kontroluje a optimalizuje celou distribuční cestu, nebo když je 
uskutečňována dokonalá koordinace mezi distribučními články. Ve skutečnosti distribuční 
cesta obsahuje několik distribučních článků s různými cíli, a proto je v ní nedokonalá 
koordinace. Základní trendy provázející celou oblast distribuce mohou být v poslední dekádě 
interpretovány jako snaha o pohyb směrem k vertikálně integrovanému marketingovému 
systému.2 To zahrnuje kontrolu více distribučních funkcí jedním distribučním prvkem a/nebo 
kooperaci mezi distribučními články. 

Při hledání zdrojů je usilováno o zjištění kde a od koho člen prodejní cesty získává své 
vstupy. Přímo nebo nepřímo maloobchodník nachází zdroje v závodě výrobce. Přímé hledání 
zdrojů představující transakci mezi výrobcem a maloobchodníkem se stává stále více běžnou 
praxí. Tradiční hledání zdrojů je však většinou nepřímé: maloobchodník získává zdroje od 
jednoho nebo několika velkoobchodníků, kteří nakupují od výrobců. Existují i další formy 
nepřímého hledání zdrojů, jako je například paralelní obchod, ve kterém maloobchodník 
získává vstupy od jiného maloobchodníka, který je nakupuje od výrobce. Maloobchodník má 
zájem na tom, aby našel spolehlivé zdroje za nejnižší možné ceny. Výrobce chce prodávat své 
výrobky na co nejvíce trzích pod podmínkou, že maloobchodník má dostatečný prostor pro 
uskladnění výrobků a bude provádět efektivní propagaci. Následkem toho jsou 
maloobchodníci a výrobci propojeni prostřednictvím komplexního vztahu, který obsahuje 
zároveň společné i opačné zájmy.3 

Tento vztah může být charakterizován jako základní vertikální efekt. Pokud by výrobci, 
velkoobchodníci a maloobchodníci byli vertikálně integrováni do jedné společnosti, dodávali 
by výrobky spotřebiteli za cenu, která by maximalizovala jejich zisk. Když budou výrobci, 
velkoobchodníci a maloobchodníci odděleni, výrobce si bude účtovat co nejvyšší možnou 
cenu vůči velkoobchodníkovi, aby maximalizoval své příjmy. Velkoobchodník pak bude 
požadovat od maloobchodníka cenu zvýšenou navíc ještě o vlastní ziskovou marži. Podobně 
maloobchodník stanoví spotřebiteli vyšší cenu zvýšenou o jeho vlastní ziskovou marži. 
Následkem toho bude vyšší maloobchodní cena, a tím bude celková poptávka i spotřeba nižší, 
než je tomu v případě vertikální integrace. To škodí obdobně jak výrobcům 
a velkoobchodníkům, tak i maloobchodníkům. 

Myšlenka vertikálního efektu zdůvodňuje zlepšení a inovaci ve vztazích mezi 
maloobchodníky, velkoobchodníky a výrobci. Všechny strany chtějí získat výhodné 
podmínky, které by je vedly k tomu, aby našly způsoby posílení jejich výhodného postavení. 
Maloobchodníci mohou zlepšit svou tržní sílu zvýšením svých nákupů od výrobců. Toho je 
dosaženo maloobchodní expanzí a účastí v nákupních sdruženích s jinými maloobchodníky. 
Soukromé maloobchodní označení jim umožňuje zeslabovat dominantní postavení hlavních 

                                                 
2 Podle P. Kotlera vertikální marketingové systémy zahrnují výrobce, velkoobchody a maloobchody, které se 

chovají jako jednotný systém. Jeden člen distribuční cesty může vlastnit ostatní subjekty, je s nimi spojen 
formou franchisingu nebo nad nimi má takovou moc, že s ním všichni spolupracují. 

  E. J. McCarthy a W. D. Perreault pokládají vertikální marketingové systémy za takové systémy, v nichž se celá 
distribuční cesta soustředí na konci této cesty na stejný cílový trh. 

3 European Commission, The Single Market Review (Distribution) 
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značek nabízených výrobci. Naopak výrobní společnosti posilují své vyjednávací postavení 
tržní expanzí a rozvojem úspěšných značek. 

Členové vertikály – výrobci, velkoobchodníci a maloobchodníci si uvědomují, že mají 
společný zájem na dosažení vertikálního efektu. Každá skupina se snaží přijít s podněty, které 
by umožnily efektivním způsobem dopravit produkty od výrobce ke spotřebiteli, a z toho 
důvodu se podílí na různých typech vertikální integrace. Společné zájmy se také projevují ve 
výhradních smlouvách mezi výrobci a maloobchodníky. Tyto typy smluv nabízejí podpůrné 
"pilíře" pro spolupracující partnery, kteří by mohli investovat do oboustranně výhodné 
spolupráce.  

Touhu dosáhnout vertikálních efektů v hodnotovém řetězci dokazuje také mnoho posledních 
trendů v distribuci. Maloobchodníci a výrobci se pokouší zkrátit cestu z výrobního závodu ke 
spotřebiteli prostřednictvím spolupráce a rozvojem své vlastní distribuce.  

Během posledních dvou desetiletí je řízení distribučních cest velmi ovlivněno pravděpodobně 
nejrychleji se rozvíjející formou podnikové strategie, která je označována jako tzv. vertikální 
marketingové systémy (VMS). Bert McCammon, který termín “vertikální marketingový 
systém“ vytvořil, popsal tento fenomén následovně:  

“Jde o profesionálně řízenou a centrálně plánovanou síť vytvořenou k zajištění provozních 
úspor a maximálního tržního účinku. Nebo jinak definované jsou tyto vertikální marketingové 
systémy racionalizované a kapitálově náročné sítě, jejichž využitím se dosáhne 
technologických, organizačních a propagačních úspor prostřednictvím integrace, koordinace 
a synchronizace marketingových toků z místa výroby na místo konečného využití“.4 

William Davidson pak ještě poukazuje na klíčové kontrasty mezi vertikálními 
marketingovými systémy a standardními distribučními cestami: 

„Standardní distribuční cesty jsou zvláštní fragmentované sítě, ve kterých volně uspořádaní 
a relativně samostatní výrobci, velkoobchodníci a maloobchodníci obvykle aktivně navzájem 
mezi sebou vyjednávají a na bázi individuálních obchodních transakcí mají definovány 
obchodní vztahy. Vertikální marketingové systémy se na druhé straně skládají ze sítí 
horizontálně koordinovaných a vertikálně uspořádaných organizací, které jsou řízeny jako 
jednotný systém. Tyto organizace fungují na každé funkční úrovni a v optimálním měřítku, 
takže distribuční aktivity jsou v rámci tohoto systému vykonávány relativně nejefektivněji a na 
nejvýhodnější pozici.“5 

Za poslední dobu se role vertikálních marketingových systémů v distribuci zboží a služeb 
podstatně zvýšila. Nedávno již byly v rámci obchodní integrace a kooperace použity takové 
nástroje jako například smlouvy o sdružení, strategické aliance, nákupní sdružení a družstva, 
sítě nebo řetězce prodejních jednotek. Tyto nové formy představují firmy, které jsou 
prostřednictvím různých dohod vzájemně spojené společnými podpůrnými a kooperačními 
vztahy, aby tak napomohly dosažení vysoké efektivity distribuce.6  

Bez ohledu na to, které názvy se používají k definování vztahů mezi členy distribuční cesty, 
důsledky takových systémů pro strukturu prodejní cesty jsou velmi významné. Marketingoví 
                                                 
4 McCammon, B. C., Perspectives for Distribution Programming in Vertical Marketing Systems 
5 Davidson, W. R., Changes in Distributive Institutions 
6 Rosenbloom, B., Marketing Channels (A management view) 
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pracovníci i další vedoucí pracovníci by se tedy měli seznámit s rozvojem vertikálních 
marketingových systémů, aby byli schopni provádět adekvátní rozhodnutí týkající se 
struktury a efektivity distribuční cesty. 

Dosud byly identifikovány tři typy vertikálních marketingových systémů, které jsou 
schematicky rozčleněny na obrázku 1: 

1. Administrativní VMS 
2. Smluvní VMS: 

a) Organizace maloobchodních družstev 
b) Velkoobchodem podporované dobrovolné řetězce  
c) Franchisingové systémy 

3. Korporační VMS 
Vertikální 

marketingové 
systémy 

Smluvní 
systémy 

Administrativní 
systémy 

Korporační 
systémy 

Maloobchodní 
družstva 

Dobrovolné 
řetězce 

Franchisingové 
systémy 

 
 

Obr. 1: Schématické zobrazení vertikálních marketingových systémů 

Zdroj: Rosenbloom, B., Marketing Channels (A management view) 

1 Administrativní vertikální marketingové systémy 

Administrativní vertikální marketingový systém využívá ve skutečnosti standardní distribuční 
cestu charakterizovanou efektivním tzv. mezi-organizačním řízením. To znamená, že je to 
taková cesta, jejíž členové jsou navzájem více propojeni, než je to obvyklé pro typickou 
standardní distribuční cestu. Rozlišovacím znakem, který odlišuje administrativní cestu od 
standardní, je tedy spíše určitý stupeň než strukturální odlišnost. Bod, při kterém standardní 
prodejní cesta končí a administrativní začíná, může být určen na základě posouzení stupně 
efektivního mezi-organizačního řízení distribuční cesty.  

Ačkoliv neexistují o využívání administrativních vertikálních marketingových systémů žádné 
přesné údaje, jejich význam se zvyšuje. Prvořadý důsledek tohoto vývoje pro manažera, který 
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řídí standardní distribuční cestu, může být popsán následovně: Aby mohla jeho firma 
konkurovat s podniky, které používají administrativní cesty (nebo jiné VM systémy), musí 
tento manažer přijmout opatření, která vedou k vyrovnání nebo nahrazení konkurenční 
výhody těchto společností. V prvním případě – tj. pokud budou vykonány činnosti, které 
vedou ke stejnému administrativnímu systému – uskuteční manažer transformaci standardní 
cesty na administrativní. Tato volba je však snáze proveditelnější u relativně velkých 
a silných výrobců. Aby mohli výrobci provozovat administrativní VMS, musí samozřejmě 
vykonávat relativně vysokou úroveň kontroly nad účastníky prodejní cesty. Dokonce 
i vynikající strategické plány a profesionální řídící programy pravděpodobně nebudou příliš 
úspěšné, pokud výrobce nezajistí patřičnou kooperaci mezi jednotlivými členy distribuční 
cesty. 

Relativně menší výrobní podnik, který není schopen vedoucí úlohy při vytváření 
administrativní cesty, má však stále alespoň dvě možnosti umožňující vynahradit výhody 
administrativních VM systémů: 

 Výrobce může vytvořit seskupení s velkými a silnými obchodními partnery na 
velkoobchodních a maloobchodních úrovních, kteří budou mít požadovanou 
schopnost řídit distribuční cestu. 

 Výrobce se může pokusit vytvořit smluvní marketingový systém, který bude na 
základě smluvního vztahu poskytovat zajištění kooperace mezi jednotlivými členy 
distribuční cesty. 

2 Smluvní vertikální marketingové systémy 

Pokud jsou v rámci distribuční cesty jednoznačně formulovány mezi-organizační vztahy, 
obvykle formou písemné smlouvy, dochází k vytvoření smluvních marketingových systémů. 
V literatuře se objevují tří základní typy systémů: 

 Organizace maloobchodních družstev 
 Velkoobchodem podporované dobrovolné řetězce 
 Franchisingové systémy 

3 Organizace maloobchodních družstev 

Maloobchodní družstvo je vytvořeno tehdy, pokud se spojí skupina maloobchodníků 
a vzájemně se dohodnou na seskupení své nákupní síly a budou se podílet na fungování 
tohoto seskupení tím, že budou kolektivně podporovat své vlastní velkoobchodní funkce.7 

Maloobchodní družstva nejsou novým fenoménem. Některá vznikla již v průběhu třicátých let 
dvacátého století. Podíly na trhu a zkušenosti těchto družstev však významně vzrostly až 
v průběhu posledních několika let.  

Hlavní výhoda maloobchodních družstev (vytvoření silné nákupní skupiny) je stále více 
a více doplňována a rozšiřována službami jako je společná reklama, výstavba prodejen, 
zajišťování systémů na uchovávání dat a profesionální poradenství. Možnost založení 
organizace maloobchodních družstev by měla určitě napomoci relativně menším 
a samostatným maloobchodníkům k tomu, aby se stali konkurenceschopnějšími nadnárodním 

                                                 
7 Rosenbloom, B., Marketing Channels (A management view) 
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řetězcům prodejních jednotek, a to nejen co do objemu tržeb, ale také v míře služeb 
nabízených svým členům. 

4 Velkoobchodem podporované dobrovolné řetězce 

První krok směřující k vytvoření velkoobchodem podporovaných dobrovolných řetězců 
vychází spíše ze strany velkoobchodníků než maloobchodníků a sám velkoobchod se nestává 
členem nového právního subjektu, ale zůstává v soukromém vlastnictví. 

I když se v praxi v některých detailech uvedené řetězce od sebe navzájem liší, základním 
společným prvkem je vzájemná kooperace. Podstatou je vzájemná dohoda mezi 
maloobchodníky a velkoobchodníkem, která obsahuje závazek, že maloobchodníci budou 
koncentrovat rozhodující podíl svých nákupů u kooperujícího velkoobchodníka a všichni 
maloobchodníci přitom obvykle souhlasí s tím, že budou prodávat výrobky za stejnou cenu. 
Z důvodu koncentrované nákupní síly, která je umožněna dobrovolným spojením, jsou pak 
maloobchodníci schopni nakupovat za takové ceny, které jim pomáhají soutěžit se systémy 
řetězců prodejen, které jsou ve vlastnictví jedné velké společnosti.8 

Vznik prvních dobrovolných řetězců se datuje od třicátých let dvacátého století, ale (podobně 
jako tomu bylo v případě maloobchodních družstev) jejich počet a profesionalita v nabízení 
kompletních služeb svým členům a zákazníkům se podstatně zvýšila teprve až nedávno. Pro 
ilustraci jsou zde vyjmenovány některé služby, které jsou poskytovány moderním, 
velkoobchodem podporovaným, dobrovolným řetězcem: 

 Prostředky pro identifikaci zboží 
 Modelové plánování zásob 
 Sezónní programy obchodní činnosti  
 Průzkum umístění prodejny 
 Uspořádání a vybavení prodejny  
 Kompletní příručky vedení obchodu 
 Programy reklamy a podpory prodeje 
 Finanční podpora a specializované programy  
 Systémy účetnictví a řízení informací 
 Používání výpočetní techniky velkoobchodníka 
 Školení manažerů a dalších zaměstnanců obchodu 

5 Franchisingové vertikální marketingové systémy 

Franchisingové systémy, jejichž první formy se začaly objevovat už po první světové válce, se 
v České republice těší velké pozornosti až v posledních několika letech. 

Používání slova franchising pro označování typu obchodní činnosti má svůj původ ve 
Spojených státech. Tento výraz se v současné době užívá ve vztahu ke třem odlišným 
marketingovým systémům: 

 

                                                 
8 Rosenbloom, B., Marketing Channels (A management view) 
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 Výroba patentovaných výrobků (jako jsou například nealkoholické nápoje) na základě 
licence od majitele patentu, přičemž součástí licence je i právo výrobce připojovat 
k výrobkům ochranné známky poskytovatele licence. 

 Distributorské smlouvy, například na automobily a pohonné hmoty. 
 Licenční smlouvy, podle kterých je nabyvatel licence oprávněn provozovat 

specifickou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou, ochrannou známkou, logem 
náležejícími poskytovateli licence, a podle nichž poskytovatel kontroluje, jak 
nabyvatel podniká a poskytuje mu průběžně pomoc a radu týkající se jeho 
podnikatelské činnosti.9 

Franchising obchodního formátu lze rozdělit na několik druhů. Jde buď o „servisní 
franchising“, ve kterém franšízant poskytuje služby pod obchodním názvem nebo symbolem 
a někdy i ochrannou známkou poskytovatele nebo o „výrobní franchising“, kdy nabyvatel 
vyrábí produkty podle instrukcí poskytovatele a prodává je pod jeho ochrannou známkou 
a případně o „distribuční franchising“, při kterém nabyvatel prodává určité zboží v prodejní 
jednotce, která nese obchodní název nebo symbol poskytovatele. 

Pro poskytovatele franchisingových licencí představuje tato forma levnější způsob obchodní 
expanze a zvýšení podílu na trhu. Nabyvatel na sebe bere počáteční investice i provozní 
náklady a navíc nese rizika spojená s vlastní podnikatelskou činností. Franchising může být 
také jedním ze způsobů proniknutí na nové trhy, na nichž existují administrativní nebo 
obchodní bariéry, které zabraňují poskytovateli v přímém přístupu na tento trh. Franchising 
rovněž znamená pro poskytovatele účinnou marketingovou metodu zvyšující goodwill jeho 
obchodního názvu a proslulost jeho ochranných známek a značek. Navíc je tato forma 
distribuce efektivní metodou řízení spojující přiměřenou kontrolu činnosti nabyvatele licence 
s jeho maximální zainteresovaností, neboť nabyvatel podniká samostatně. Franchising může 
pro některé společnosti znamenat způsob jak se dostat z finančních problémů například tím, 
že umožní vybraným vlastním provozovnám se osamostatnit. Těmto provozovnám poté 
poskytne licence k používanému a zavedenému obchodnímu formátu. Tím ušetří náklady na 
jejich chod a posílí zainteresovanost jejich pracovníků a současně nad těmito provozovnami 
neztratí kontrolu. Z jejich činnosti mu přitom plynou i příjmy ve formě poplatků za 
poskytnuté licence. Z hlediska naší současné ekonomické situace se jeví tento způsob jako 
jedna z vhodných forem pro privatizaci českých státních podniků.  

Pro nabyvatele představuje franchising příležitost získat hotový a často úspěšný podnikatelský 
projekt, a tím snížit vlastní rizika. Tento již vyvinutý formát znamená, že nabyvatel potřebuje 
nižší investice pro rozvoj svého podniku. Navíc je pro něj obvykle snazší pro úvodní investice 
získat potřebný kapitál. Další předností pro nabyvatele je ta skutečnost, že získá přístup 
k cennému "know-how" a dalším nehmotným statkům a navíc také to, že bude poskytovatel 
zaškolen v metodě provozu podniku, který plně spadá do vlastnictví franšízanta.  

6 Korporační vertikální marketingové systémy 

Za korporační vertikální marketingový systém považujeme ten případ, kdy určitý podnik 
provozuje i vlastní podnikatelské subjekty na některých dalších nebo všech úrovních 
distribuční cesty a přitom touto firmou může být výrobce, velkoobchodník nebo 
maloobchodník. V případě, že jde o výrobce, který provozuje i vlastní velkoobchodní a/nebo 
maloobchodní jednotky, je tento systém obvykle nazýván jako vzestupně integrovaný 

                                                 
9 Loebl, Z., Lukajová, D., Franchising - úspěch bez čekání 
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a naopak pokud jsou to maloobchodníci nebo velkoobchodníci, kteří provozují i své vlastní 
výrobní jednotky, označujeme tento systém jako zpětně integrovaný.10 

Výrobní nebo jiný typ podniku se může rozhodnout k vytvoření vertikálně integrovaného 
systému i z jiných důvodů, než je pouze touha maximalizovat stupeň své kontroly. Mezi 
klíčové faktory vedoucí k vytváření těchto systémů patří: 

1. Existence konkurenčních systémů. Pokud firma používající standardní neurčitě 
uspořádanou distribuční cestu stále obtížněji konkuruje integrovaným systémům, měla by 
zvážit možnost transformace na některou z forem atraktivní vertikální integrace.  

2. Změny v tržních podmínkách.  
3. Úspory z hospodaření ve velkém. V některých případech může vertikální integrace (zpětná 

nebo vzestupná) při výrobě a distribuci výrobků nabízet úspory z hospodaření ve velkém 
rozsahu. Tato situace by nastala tehdy, pokud by subjekty nyní spojené (dříve nezávislé) 
do vertikálního integrovaného systému vykonávaly svoji činnost na vyšší úrovni výrobních 
výstupů a/nebo distribuce, než by tomu bylo v případě jejich samostatnosti. 

4. Rozepře a obchodní konflikty. 
5. Osobní důvody a snaha zainteresovaných podnikatelů.11 

Z pohledu manažera ve výrobní firmě, který řeší strukturu a funkci distribuční cesty, nabízí 
korporační VMS nejvyšší možný stupeň kontroly nad distribučními jednotkami na 
velkoobchodních nebo maloobchodních úrovních. Protože jsou tyto jednotky ve vlastnictví 
výrobce, marketingový manažer neprovozuje svoji činnost mezi jednotlivými organizačními 
složkami systému, ale místo toho má na starosti tzv. vnitro-organizační systém, protože 
všechny jednotky zahrnuté do distribuce plní spíše roli “zaměstnanců“ podniku, nežli je tomu 
v případě nezávislých podnikatelů. Pro vnitro-organizační uspořádaní vertikálně 
integrovaného systému jsou charakteristické následující znaky: 

1. Centrální řízení  
2. Formální vztahy mezi nadřízenými a podřízenými 
3. Přesnější systémy odměňování a pokutování 
4. Centralizované plánování 
5. Centralizovaná koordinace 
6. Zobecnění cílů 

Tyto podmínky nabízí managementu možnost provozovat vysoce kontrolovaný distribuční 
systém, kterého je obtížné dosáhnout při mezi-organizačním uspořádání jiných vertikálních 
marketingových systémů nebo standardních distribučních cest.  

Tato vysoká úroveň kontroly při řízení distribuční cesty obsahuje takové významné oblasti, 
jako například: 

1. vstup na požadované trhy, 
2. kontrola nad prodejem výrobků na různých úrovních distribuční cesty, 
3. cenová kontrola velkoobchodu a maloobchodu, 
4. ochrana dobrého jména společnosti a výrobku. 

                                                 
10 Rosenbloom, B., Marketing Channels (A management view) 
11 Sturdivant, F. D., Determinants of Vertical Integration in Channel Systems 
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Závěr 

Rostoucí počet a význam maloobchodních družstev a velkoobchodních dobrovolných řetězců 
zvýšil jejich relativní sílu z pohledu vlivu výrobců. Mnoho distribučních úkolů, které 
v minulosti vykonávali pouze výrobci, může být dnes stejně dobře provedeno organizacemi 
maloobchodníků a velkoobchodníků. 

Velký velkoobchodní dobrovolný řetězec (nebo maloobchodní družstvo) může poskytovat 
svým členům široký rozsah kvalitních podpůrných služeb, které by pro nezávislé a samostatné 
subjekty v mnoha případech nebyly vůbec přístupné. Výrobce, který musí konkurovat těmto 
systémům organizovaných distributorů, čelí obtížnému úkolu pokusit se získat dominantní 
vedoucí postavení v rámci distribuční cesty. To znamená, že bude pro výrobce pečlivé 
plánování a efektivní řízení cesty daleko důležitější než kdy dříve.  

Rozšířením franchisingu obchodního formátu v nedávných letech se stal tento způsob 
podnikání velmi významným typem vertikálního marketingového systému. Z pohledu 
poskytovatele (výrobce) může být franchising viděn ve dvou různých rovinách. Na jedné 
straně mají výrobci prostřednictvím franchisingu obrovskou možnost distribuce pro své 
výrobky a služby. Ale na druhé straně existence velkých, silných a dobře řízených příjemců 
(nabyvatelů), kteří ovládají majoritní podíly na vymezených trzích, mohou omezovat přístup 
výrobců na cílové trhy. Stále více tedy budou muset výrobní podniky při formulaci struktury 
a strategie řízení distribučních cest zvažovat franchisingovou distribuci jako důležitý 
strategický faktor. Pokud tento princip dosáhne v některých odvětvích dominantního 
postavení, může být franchising v budoucnosti pro podnik jediná forma distribuce, která by 
zajistila úspěšné dosažení cílových trhů. Za tohoto stavu by se mnohem více firem muselo 
naučit vytváření a řízení franchisingových distribučních cest, aby si udržely 
konkurenceschopnost, a to při měnících se podmínkách na stále více a více přeplněných 
a silně konkurenčních trzích. 

V podnikatelské praxi může dojít k případům, kdy forma vertikální integrace nemusí být 
úspěšná nebo dokonce ani není možná, protože strategie a cíle podnikatelských subjektů na 
jednotlivých úrovních distribuční cesty jsou od sebe navzájem odlišné a jejich skloubení 
v jednom integračním celku velmi náročné. Mezi další nevýhody spojené s vertikální integrací 
patří: 

1. Potřeba většího počtu zaměstnanců, kteří by zajistili fungování jednotlivých úrovní 
distribuce, což by mohlo vést k vysokým mzdovým nákladům. 

2. Nesrovnalosti při kontrole zásob. To platí zvláště pro takové výrobce, kteří nejsou 
patřičně vybaveni k zajištění požadované úrovně zásob. Podnik připravující se využít 
možnosti, které přináší vertikální integrace, bude také muset počítat se zvýšenou 
skladovací kapacitou a s novými prostory pro vystavování výrobků. 

3. Rozporuplnost ve schopnosti managementu. Jak se vertikálně integrovaný systém stává 
příliš velkým, může docházet k problémům při komunikaci mezi řídícími pracovníky a při 
ostatních přenosech informací. 

4. Omezení vertikální integrace vyplývající z existence legislativních bariér, což zvláště platí 
pro případy akvizic a fúzí. 

Příspěvek a jeho výstupy jsou součástí interního grantu Vysoké školy obchodní a hotelové č. 
GA/VSOH/2015/3 s názvem „Analýza makroekonomických aspektů finančních rizik 
v sektoru ubytování, stravování a cestovního ruchu“. 
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