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ÚVOD
Rok 2019 je ve znamení 13. výročí založení Vysoké školy obchodní a hotelové.
Při této významné události pořádá XII. ročník mezinárodní vědecké konference na téma Nové
trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu.
Na konference se setkávají zástupci akademických obcí vysokých škol, výzkumných organizací,
tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a
organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a
dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a
současných trendech týkajících se tématu konference a studentského workshopu, který je součástí
programu.
Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie představují specifický sektor, který ovlivňuje a zároveň je
ovlivňován působením řady faktorů z různých oblastí. Tyto jsou často nezávislé na možnostech a
zdrojích jednotlivých subjektů. S dynamicky se měnícím prostředím rostou nároky na znalosti a
dovednosti pracovníků, včetně schopnosti analýzy kvality v podnicích různých odvětví služeb.
Vysoká škola obchodní a hotelová svým působením přispívá k rozvoji těchto schopností, a to jak
prostřednictvím svých vědeckovýzkumných aktivit, tak snahou neustále rozvíjet a inovovat své
studijní programy. Jako relativně mladá vysoká škola se nezaměřuje pouze na teorii, ale cílí dále –
zejména do podnikové sféry a úzké provázanosti s praxí. Flexibilně reaguje na požadavky trhu práce
prohlubující obor cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, což dokazuje velmi vysoká
úspěšnost absolventů na trhu práce.
V souladu s tématem konference a workshopu jsou vymezeny 4 tematické sekce:
1. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj
2. Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
3. Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
4. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Organizátoři konference děkují všem účastníkům za účast a jsou přesvědčeni, že i v tomto roce
přinese konference spoustu zajímavých informací a poznatků obohacujících pedagogický proces,
vědeckovýzkumnou činnost a sepětí vědy a výzkumu s praxí.

Brno. 3. dubna 2019

prof. Ing Stanislav Kráčmar, DrSc.
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VINAŘSKÝ TURISMUS NA MORAVĚ
WINE TOURISM IN MORAVIA
Pavla Burešová, Miroslav Fišera, Květoslava Šustová, Katarína Mrkvová

Abstrakt
Studie komparuje služby zaměřené na vinařský turismus ve vinařských regionech Moravy.
První část nabízí pohled na certifikované služby zacílené na vinařský turismus, vinařské stezky,
akce a úroveň poskytovaných služeb. V diskuzi jsou porovnávány vybrané modely vinařského
turismu na celosvětové úrovni s modelem tuzemského vinařského turismu včetně produkčního
potenciálu.
Klíčová slova:
vinařský turismus, vinařský region, návštěvníci, služby

Abstract
The study compares services focused on wine tourism in the wine regions of Moravia. The first
part offers a view of certified services focused on wine tourism, wine trails, events and the level
of services provided. The discussion compares selected models of wine tourism on a global
scale with the model of domestic wine tourism including production potential.
Key words:
wine tourism, wine regions, visitors, services

Úvod
Ve vinařské oblasti Morava tvoří v současnosti produkční potenciál 17 257 ha vinic, 312
vinařských obcí a 1126 viničních tratí, na kterých hospodaří 18 235 pěstitelů révy vinné.
(Anonym 2, 2018)
Ve srovnání s jinými západoevropskými vinařskými regiony je na Moravě krátké vegetační
období s výhodou teplého léta a podzimu. Teplé dny ke konci vegetačního období umožní
kvalitní vyzrávání hroznů. Uvedené aspekty mají příznivé podmínky pro produkci bílých vín,
kterým se díky pomalému vyzrávání dostává vyšších koncentrací aromatických látek. V
několika vybraných regionech se pěstují modré odrůdy pro výrobu autentických červených a
specifických růžových vín. Podle údajů dostupných v publikaci SVZ – Réva vinná a víno je
v současnosti nejpěstovanější odrůda veltlínské zelené a dosahuje v průměru nejvyššího stáří
vinic 35 let. (Anonym 2, 2018)
V období léta a podzimu vinaři v řadě vinařských obcí umožňují návštěvu vinařského sklepa,
vinařství a vinic. Na Jižní Moravě je 1 175 km značených cyklostezek, které spojují
jihomoravské vinařské podoblasti. Nejdelší trasa moravských vinařských stezek spojuje
královské město Znojmo s nejseverněji položeným Uherským Hradištěm a měří 285 km.
(Anonym 1, 2018)
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Materiál a metody
Cílem studie je ověřit nabídku poskytovaných služeb zaměřených na víno, enogastronomické
služby, ubytovací služby a atraktivity. Mezi dílčí cíle patří komparace vybraných deskriptorů s
ostatními modely vinařského turismu v dostupné literatuře. Materiál a sekundární data
pocházejí z citovaných zdrojů, zahraničních studií a dostupných informací ČSÚ. Navazuje
případová studie zaměřená na nejvýznamnější akce v regionech (vzorek respondentů tvořili
návštěvníci). Sběr dat metodou dotazování se uskutečnil na vybraných akcích. Primární data
pocházejí z dotazování od 492 respondentů, šetření a sběr dat probíhal v 10 etapách (termínech
konání vinařských akcí) od dubna 2017 do srpna 2018. Dotazník vyplnilo 312 žen (63 %) a 180
mužů (37 %). Podle ukončeného vzdělání vykazuje 53 % respondentů středoškolské vzdělání,
43 % respondentů vysokoškolské vzdělání (4 % bez uvedení vzdělání). Otázky byly zaměřeny
na oblíbenost regionů a vinařských akcí, oblíbenost vín, způsob nákupu vína, cena vína, za
kterou obvykle respondenti za víno utratí, enogastronomické a certifikované služby.

Výsledky
Ubytovací zařízení v jihomoravském kraji má v posledních pěti letech tendenci snižování
kapacit o 7,3 % v počtu ubytovacích zařízení 2013–2017. Počet evidovaných lůžek se za pět let
snížil o 2,4 %, počet přenocování zaznamenal nárůst 24,3 %, viz komparace znázorněná v
následující tabulce 1. Výsledky mohou poukazovat na využití sdíleného ubytování, které u nás
není legislativně upraveno.
Tabulka 1: Ubytovací kapacity na Jižní Moravě

Hromadná ubytovací zařízení
Lůžka

2013

2014

2015

2016

2017

872

816

813

800

805

46 074

44 213

45 236

45 095

44 955

Hosté

1 427 154 1 499 974 1 536 172 1 647 533 1 886 416

Přenocování

2 838 285 2 972 285 3 072 995 3 296 091 3 777 317

Zdroj: Podle dat Českého statistického úřadu, sestaveno autory
Moravské vinné stezky a certifikované služby
Z hlediska nabídky služeb jsou sledované regiony atraktivními jak pro milovníky vína, tak pro
osoby zaměřené na pěší turismus a cyklisty pro něž je vytvořen projekt sklepních uliček. Na
Jižní Moravě je podle posledních údajů uvedených v publikaci Průvodce vínem (2017) 1 175
km značených cyklostezek, které spojují jihomoravské vinařské podoblasti. Projekt pod
záštitou Nadace Partnerství zapojuje 230 vinařských obcí. Jednotlivé trasy „Moravské vinné
stezky“ jsou vyznačeny na mapách s podrobnými informacemi o jejich délce, výškovém profilu
a stavu povrchu. Rovněž podél trati jsou umístěny tabule a směrovky s piktogramy. Celkem je
v mapách vyznačeno 11 moravských vinařských stezek. (Anonym 3, 2018)
Na webových stránkách https://www.wineofczechrepublic.cz je odkaz na jednotlivé regiony a
také na certifikované vinařské služby. Projekt iniciovaný Centrálou cestovního ruchu – Jižní
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Morava, z. s. s názvem TOP sklepních uliček nabízí informace o 33 sklepních uličkách na jižní
Moravě. Aplikace pro chytré telefony a tablety je dostupná zdarma v nabídce obchodu s
aplikacemi při zadání slov „sklepní uličky“. Aplikace je dostupná ve třech jazykových mutacích
– v českém, německém a anglickém jazyce. Nabízí základní informace z historie uličky nebo
základní popis, kontakty na vinaře a místní zajímavosti. V devíti obcích (Novém ŠaldorfuSedlešovicích, Bořeticích, Pavlově, Prušánkách, Mutěnicích, Blatnici pod Svatým
Antonínkem, Hnanicích, Vrbici a petrovských Plžích) jsou instalovány „infosudy“, na kterých
se dozví návštěvníci základní informace o sklepní uličce a díky QR kódu si mohou pohodlně
stáhnout tuto novou aplikaci (Anonym 5, 2019).
Certifikace služeb vinařské turistiky byla vytvořena pro snadnější orientaci návštěvníků
zaměřených na vinařský turismus. Certifikace se provádí u pěti typů zařízení: vinařství, vinné
sklepy, vinotéky, restaurace s vínem, ubytovacích zařízení s vinařskou tematikou.
Certifikované služby znázorňuje tabulka 3 (Anonym 3, 2018).

Tabulka 2: Certifikovaná zařízení s vinařskými službami
Certifikované služby

Celkem

Vinný sklep (vinařství)

165

Ubytovací zařízení

37

Vinotéka

30

Vinná restaurace

15

Zdroj: Upraveno podle: Krajem vína 2017-2018

Diskuze
Oblíbenost cest za vínem dokazují zahraniční studie (Mauracher, Procidano a Sacchi, 2016;
Thach Hach a Cogan-Marie, 2018), které se shodující na celosvětovém nárůstu počtu
návštěvníků za posledních deset let. Návštěvníci vinařských regionů projevují zájem o získání
odborných informací o stylech vín, technologiích, vinařství a terroir. Nárůst zájmu dokazuje
návštěvnost vinařství ve Francii (jak uvádí na svých stránkách Agentura pro rozvoj cestovního
ruchu ve Francii), kde stoupla návštěvnost v období 2009 – 2016 o 2,5 milionů návštěvníků
(navýšení o 30 %). Návštěva vinařství a sklepa, je mnohdy propojeno s přenocováním přímo
ve vinařství, na vinici, ve vinařském zámku nebo hotelu či penzionu. Nejen jedinci a rodiny cílí
za vinařskými zážitky, ale také korporátní klientela se stále častěji využívá vinařské prostředí k
pořádání kurzů, seminářů, konferencí aj. Zdroj dále uvádí poměr návštěvnosti 58 % Francouzů
a 42 % cizinců (nejčastěji Belgičané, Britové a zvyšující zájem projevují návštěvníci z Asie)
(Mauracher, Procidano a Sacchi, 2016).
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V podmínkách České republiky je situace odlišná z důvodu malé rozlohy vinic tvořící 17 903
ha. Srovnejme s okolními zeměmi (Maďarsko 68 tisíc ha, Rakousko 46 tisíc ha, Německo 102
tisíc ha) a tradičními vinařskými regiony (Španělsko 975 tisíc ha, Francie 785 tisíc ha, Itálie
690 tisíc ha (Anonym 2, 2018). Výhodou je mírně se zvyšující plocha vinic o 1% ročně, zvyšuje
se stáří vinic např. u Veltlínského zeleného je průměr 35 let (ideální stav pro kvalitní vína).
Pouze 6 % subjektů obchoduje s vínem, převažuje 17 % pěstitelů, kteří zpracovávají své hrozny,
52 % produkuje a prodává hrozny a 25 % nakupuje a zpracovává hrozny (Anonym 2, 2018).
Důvodem návštěvy vinařské akce na Moravě je podle odpovědí návštěvníků osobní setkání
s vinaři (72 %), terroir – prostředí pěstování révy vinné a vzniku vína (64 %), ochutnání
místních specialit (48 %), následuje atmosféra (39 %) a folklór (24 %).
Vzhledem celosvětovým trendům a vývoji tuzemského vinařství lze předpokládat nárůst
návštěvnosti vinařských regionů. Vinaři rozšiřují nabídku služeb o ubytovací a stravovací
v autentickém vinařském prostředí. Stále častěji se hovoří o terroir, regionálních stylech vín ve
spojení s lokální gastronomií, kterou preferuje téměř 50 % návštěvníků. Ve vinařských
podoblastech vznikají vína s původem, která podle legislativy nesou označení Víno originální
certifikace (VOC). Na Mikulovsku jsou registrovány tři apelace: VOC Pálava, VOC Mikulov
a VOC Valtice. Na Slovácku jsou v současnosti registrována VOC Slovácko, VOC Bzenec a
VOC Blatnice, dalšími apelacemi jsou VOC Modré hory, VOC Kraví Hora, VOC Hustopečsko
a nejstarší apelace VOC Znojmo. (Anonym 2, 2018) Podobné apelační systémy existují i v
jiných státech EU např. ve Španělsku, ve Francii, v Itálii či v Rakousku.

Závěr
Vinařský turismus získává oblibu u cestovatelů na celém světě. Model rozhodování o výběru
vinařského cíle zahrnuje: kulturní události spojené s vínem a (folklór), gastronomicko-vinařské
festivaly, přehlídky a košty vín, putování po skleních uličkách a kulturní atraktivity. Za
nejatraktivnější kulturní památky v rámci vinařského turismu je považován Lednicko Valtický
areál s nabídkou stálých expozic ve Valtickém zámku a také Dolní Věstonice s expozicí o
místních nálezech v sídlištích lovců mamutů v muzeu barokní radnice z 16. století.
Na rozdíl od velkých vinařských destinací Francie, na Moravě převládá tuzemská klientela a
kratší jednodenní pobyty v regionu. Potenciál destinací vinařského cestovního ruchu bude mít
výhodu v případě nabídky komplexních služeb zaměřených na vybrané segmenty zákazníků
včetně informování o akcích a komunikaci o svých produktech na sociálních sítích.
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AKTUÁLNÍ TRENDY V SÝRAŘSKÉ GASTRONOMIE
ACTUAL TRENDS OF CHEESE GASTRONOMY
Vladimír Čejna

Abstract
S postupující globalizací naší planety sledujeme dynamické změny ve všech odvětvích. Rovněž
oblastí, které je těmito přeměnami zasažena, je i gastronomie. Rostoucí zájem o tento segment
je rovněž podmíněn globalizační marketingovou sílou a zpřístupněním nejen světových, ale i
lokálních gastronomických směrů. Taktéž je toto stimulováno populárními kuchařskými
osobnostmi, cestovatelskými magazíny a ostatními komunikačními médii (tv food channel,
foodblogy). Zážitky z pokrmů jsou již dnes základním komponentem cestování. Navíc, stále se
rozšiřují logistické možnosti v rámci celé planety. Vedle základní přepravy po lodích, která
expandovala zejména po zavedení přepravních kontejnerů a jejich kompatibilitou
s kamionovými tahači, začala rovněž letecká přeprava nabývat na významu. Této možnosti
využívá i sýrařský průmysl. Expanze sýrů je ovšem podmíněna specifickými logistickými
vlastnostmi, které musí produkt splňovat. Mezi hlavní trendy v této oblasti patří využití sýrů pro
teplou konzumaci.
Klíčová slova:
Sýrařská gastronomie, tavené sýry, sýrové omáčky, obalované sýry.
Abstract
With expansion of globalization we monitor dynamic changes in food industry. These changes
are influenced of developing in communications technology a travelling possibilities.
This impact is also in segment of cheese gastronomy. Cheese is starting more popular aroung
the world. Meal experiences are becoming the basic stone of travelling. Furthemore, logistic
ways are more extend woldwide. It creates mainly cheese products which have export
attributtes (long shelf-life: frozen, UHT). It includes process cheese, cheese sauces and breaded
cheese. In non-typical cheese regions are these products more favourite.
Keywords:
Cheese gastronomy, process cheese, cheese sauces, breaded cheese

S postupující globalizací naší planety sledujeme dynamické změny ve všech odvětvích.
Tyto změny jsou podmíněny zejména vývojem komunikačních technologiích a přidružených
oborů. Rovněž oblastí, které je těmito přeměnami zasažena, je i gastronomie. Rostoucí zájem
o tento segment je rovněž podmíněn globalizační marketingovou sílou a zpřístupněním nejen
světových, ale i lokálních gastronomických směrů. Navíc, stále se rozšiřují logistické možnosti
v rámci celé planety. Vedle základní přepravy po lodích, která expandovala zejména
po zavedení přepravních kontejnerů a jejich kompatibilitou s kamionovými tahači, začala
rovněž letecká přeprava nabývat na významu. Také se postupně začíná zvětšovat logický
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potenciál na železnici, který nabízí možnosti eliminující nevýhody výše uvedených přeprav,
není tak pomalá, jako námořní přeprava, ale je levnější, než přeprava letecká.
Výše uvedené faktory napomáhají expandovat sýrařské produkty do světových regionů,
kde se sýry vyrábí v minimálním množství, nebo se nevyrábí vůbec. Je ovšem nutno zdůraznit,
že lze na velké geografické vzdálenosti přepravovat pouze takové sýrařské výrobky, které mají
specifické logistické vlastnosti. Tou nejvýznamnější vlastností je především dlouhá trvanlivost
(v řádech mnoha měsíců), v nejlepších případech ještě podpořeno skladováním mimo oblast
chladírenských teplot. Hlavní úlohu zde tedy hrají výrobky ze skupiny tavených sýrů (nejlépe
UHT tavených sýrů), dále sýrové omáčky (UHT ošetřeny) a obalované sýry (skladováno
a přepravováno v hlubokém mrazu).
Tyto produkty pak v cílových destinacích nejsou konzumovány typickým evropským
způsobem (studená kuchyně), ale jsou aplikovány jako komponent do finálních produktů.
Za nejvýznamnější lze považovat přítomnost tavených sýrů v burgerech, aplikace omáček
na hranolky (nachos) a obalované sýry po finální přípravě jako fingerfood nebo v burgerech.
Rovněž aplikace sýrů na pokrm typu pizza je stále velmi populární. Nejen tedy v Evropě je tzv.
konzumace horkých sýrů (hot cheese eating) stále více oblíbená. Zejména u obalovaných sýrů,
které před finální konzumací podléhají fritování, je tato příprava z mikrobiální bezpečnosti
velice ceněna. V oblastech se sníženou hygienickou základnou stravovacích zařízení je tato
příprava oblíbená nejen u domorodců, ale i u návštěvníků z cizích regionů (kontinentů).
Dalším novodobým fenoménem je grilování sýrů. Tento vzestup souvisí jednak s omezování
konzumace masa v lidské výživě (flexitariánství) a jednak s rostoucí oblibou konzumace sýrů.
Rovněž rozvoj grilovacích zařízení umožňuje připravit si pokrm mimo hlavní sezónu v pohodlí
domova. Za hlavní globální surovinu pro tuto přípravu lze považovat řecký sýr halloumi, jehož
zejména funkční vlastnosti jsou při grilování obecně oceňovány. Současná nabídka je však
doplněna dalšími druhy sýrů, jako je např. velmi populární hermelín, dále jsou to sýry pařené
nebo polotvrdé. Výrobky speciálně určené na gril jsou pro tento účel mírně modifikovány
od běžné produkce (nižší tučnost, silnější pokožka sýru), pro zajištění bezproblémové přípravy.
Spotřebitel rovněž hledá nové zážitky, ať už v oblasti netradičních chutí, tak v oblasti párování
potravin. Zde je novým trendem spojení piva a sýrů. V současnosti je určitě populárnější spojení
vína a sýrů, nicméně vzhledem k inovativnosti konzumentů je spojení piva se sýry stále
vyhledávanější. Pivo není tak kyselé jako víno a dává více vyniknout chuti – kyselosti sýrů.
Bohužel pivo je více náročné na teplotu servírování, stabilitu a výdrž pěny. Vzhledem
k rozmachu pivní řemeslné výroby je nyní možnost propojení pivní rozmanitosti (dáno
především oblastí svrchně kvašených piv) s tradiční rozmanitostí sýrovou. Jako nejoblíbenější
propojení se jeví čerstvý sýr s pšeničným pivem. Tento trend rovněž napomáhá k popularizaci
sýrové gastronomie.
V rámci dalších sýrařsko-gastronomických trendů lze zmínit ještě následující oblasti: sýrová
prkénka (nabídka v restauracích nahrazující tradiční prkénka s uzenářskými výrobky); sýr
a těstoviny (tradiční použití); italské sýry; sýr a salát; sýrové omáčky; sýrové sendviče a sýrové
dezerty.
Vzhledem k rozšiřujícím se logistickým možnostem je stále více potravin přepravováno
do celého světa. Této možnosti využívá i sýrařský průmysl. Expanze sýrů je ovšem podmíněna
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specifickými logistickými vlastnostmi, které musí produkt splňovat. Mezi hlavní trendy v této
oblasti patří využití sýrů pro teplou konzumaci. Již několik let pozorujeme nárůst obliby sýrů
ve světě, který bude i nadále pokračovat.
Kontaktní adresa:
Ing. Vladimír Čejna, Ph.D., oddělení Food Service, závod Přibyslav, Hesov 421, 582 22 Přibyslav,
SAVENCIA Fromage&Dairy Czech Republic, a. s.;E-mail: vladimir.cejna@savencia-fd.cz
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PALEODIETA VE SVĚTLE VĚDECKÝCH POZNATKŮ
PALEODIET IN A LIGHT OF SCIENCE
Libor Červenka, Lucie Jiroutková
Abstrakt
Paleodieta neboli dieta „doby kamenné“ se vyznačuje vyšším příjmem bílkovin a nižším
příjmem sacharidů ve srovnání s výživovým doporučením pro obyvatele většiny vyspělých zemí.
Vyznavači paleo stravy odmítají ty potraviny, které nebyly pro období paleolitu dostupné. Zde
patří obilniny, luštěniny, mléko a mléčné produkty, a technologicky vyrobené potraviny.
S pomocí paleo stravy lze pozitivně ovlivnit redukci hmotnosti, redukci krevního tlaku,
triacylgylcerolu nebo cholesterolu v krvi.
Klíčová slova:
Paleolit, strava, krevní tlak, cholesterol, triacylglycerol
Abstract
Paleodiet or „Old Stone Age“ diet can be described by the consumption of high-protein and
low-carbohydrate foods in comparison with dietary guidance for the most of the developed
countries. The adherents strictly reject food not typical for that age such as cereals, legumes,
milk and milk products, and processed foods. Reduction of body weight, blood pressure,
triacylglycerol and cholesterol in blood can be achieved by adopting paleo diet.
Key words:
Paleolith, diet, blood pressure, cholesterol, triacylglycerol

Úvod
I přesto, že za zakladatele paleo hnutí je dnes považován Dr. Loren Cordain, již dříve vydal Dr.
Walter Voegtlin knihu, kde tvrdí, že strava našich předků vede ke zlepšení zdraví a prevenci
před nemocemi (Voegtlin, 1975). Voegtlin na základě důkladných studií ekologie a stravy
člověka doporučuje primárně živočišnou stravu (tj. bohatou na bílkoviny a tuky). Svoji
myšlenku vysvětluje na gastrointestinální anatomii, kde tvrdí, že člověk je spíše anatomicky
podobný masožravému psovi než býložravé ovci. Následkem těchto výrazných rozdílů
v anatomii je nepřizpůsobivost stravě s velkým množstvím rostlinných potravin, zrn bohatých
na uhlohydráty a mléčných výrobků. V knize věnuje pozornost moderním chronickým
onemocněním, kdy vychází opět z toho, že podnětem daných nemocí jsou potraviny této doby.
O deset let později publikoval Dr. Stanly Eaton (lékař a profesor antropologie, neurovědy
a behaviorální biologie) spolu se svým spolupracovníkem Dr. Melvinem Konnerem článek
(Eaton a Konner, 1985), který podporuje myšlenku Dr. Voetlina. Tato publikace nás informuje
o dopadech našeho jednání na přírodu a poskytuje poznatky dokládající, že rozdíly mezi
stravovacími vzory našich předků mají vážné dopady na naše zdraví a možné souvislosti s tím,
co autoři nazývají pojmem ''choroby civilizace'' (např. onemocnění srdce, hypertenze). Tito
autoři vytvořili jakousi rekonstrukci průměrné paleostravy zahrnující 50–80 % energie
z rostlinné stravy a 20–50 % energie z živočišné stravy. Pokud bychom chtěli vyjádřit podíl
jednotlivých základních živin v paleodietě, tak se dá považovat za dietu bohatou na bílkoviny
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a tuky, méně na sacharidy. I když principy paleo stravy byly popsány už v roce 1975, své
příznivce si nachází až v posledních 5–8 letech, pravděpodobně díky rozmachu internetu a
relativní dostupnosti informací na toto téma.
Základní zásady stravování jsou formulovány v knize zakladatele a propagátora paleodiety
(Cordain, 2014) a to konzumovat libové maso, ryby a mořské plody, ovoce a neškrobovou
zeleninu. Na druhé straně nedoporučuje konzumovat to, co bylo známé až po nástupu
zemědělství, tj. obilniny, luštěniny, mléčné výrobky, a navíc technologicky zpracované
potraviny. Proti doporučeným potravinám nelze nic namítat, z nutričního hlediska jsou naprosto
vyvážené a zdraví přínosné. Na druhé straně, potraviny „zakázané“ budí rozpaky a neodpovídají
současným vědeckým poznatkům.

Problematika zakázaných potravin v paleodietě
V období paleolitu (před 4 mil. až 10 tis. let) se tehdejší předchůdce člověka setkal s mlékem
pouze v období kojení. Mléko jako poživatina se pravděpodobně využívalo až s rozvojem
zemědělství a domestikace divokých zvířat. První důkazy domestikace a chovu mléčných zvířat
(kozy a ovce) pocházejí z oblasti Eufratu z období neolitu (10700–10500 let. př. n. l.) (Leonardi,
2013). V současné době jsou mléko a mléčné produkty bez výhrady považovány za poživatiny
s jednoznačně pozitivním vlivem na zdraví člověka. Na toto téma bylo v posledních letech
sepsáno několik souhrnných publikací. Zjištěné poznatky lze shrnout do následujících tvrzení:
Konzumace mléka a mléčných produktů v dětství redukuje riziko vzniku obezity, má neutrální
nebo pozitivní efekt proti vzniku diabetu 2. typu a srdečně cévním onemocněním, zejména
infarktu. Díky vysokému obsahu vápníku ovlivňuje konzumace mléka minerální hustotu kostní
hmoty, ale nikoliv riziko vzniku zlomeniny. Snížené riziko vzniku některých typů rakoviny
(kolorektum, žlučník, žaludek a prso) patří taky mezi prokazatelné účinky při jeho pravidelné
konzumaci (Thorning et al., 2016; Marcone et al., 2017). Dokonce i obliba mléčných produktů
se sníženým obsahem tuku nebyla podpořena většinou vědeckých studií, neboť mléčný tuk
obsahuje mastné kyseliny s bioaktivními účinky. Konzumace mléčného tuku je také svázána
s nižší incidencí diabetu 2. typu a nemá negativní účinek na kardiovaskulární nemoci, jak by se
mohlo zdát (Gómez-Cortés et al., 2018).
Cereálie jsou v lidské stravě nejen významným zdrojem polysacharidů a energie, ale jejich
pozitivní vliv je svázán s jejich fyzikálními vlastnostmi, trávením v tenkém střevě a využitím
jako substrátu pro fermentaci bakteriemi v tlustém střevě (Gong et al., 2018). Stejně tak
konzumace luštěnin má významný přínos pro naše zdraví, působí preventivně proti chronickým
onemocněním a díky obsahu rezistentního škrobu a oligosacharidů mohou být jídla z luštěnin
označena za nízkoglykemická. Obsah rezistentních proteinů (např. Bowman-Birkůvy inhibitory
proteáz, lunasin), který byl v minulosti provažován za limitující faktor využití luštěnin, se ve
světle současných poznatků interpretuje již jiným způsobem. Tyto látky hrají pozitivní roli
v prevenci zánětlivých onemocnění a kolorektálního karcinomu (Clemente a Olias, 2017).

Metodika
Hledání odborných studií, ve kterých autoři srovnávají paleodietu s jinými dietami bylo
prováděno v období březen-duben 2018 v databázích Scopus, Web of Science a PubMed.
Články byly hledány na základě různých kombinací slov „paleo“, „diet“, paleolithic nutrition“,
a „hunter-gatherer diet“.
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Výsledky a diskuse
Na základě výsledků hledání studií v databázích je lze rozdělit podle sledovaných parametrů, tj
vliv na metabolismus sacharidů s důrazem na onemocnění cukrovkou, vliv na kardiovaskulární
onemocnění a na celkový metabolický syndrom. V diskutovaných publikacích jsou zvýrazněny
pouze rozdílné změny oproti srovnávací dietě. V mnoha případech došlo ke zlepšení
sledovaných parametrů u obou diet ve stejném rozsahu.
Ve srovnání paleodiety (PD) a diety středomořského typu (celozrnné produkty, mléčné
výrobky, zeleninu, ovoce, ryby, rostlinné oleje a margaríny) u dospělých se srdeční
ischemickou chorobou a poškozeným metabolismem glukózy došlo k výraznému poklesu
hladiny glykémie u skupiny s PD, u obou skupin byl pak patrný výrazný pokles tělesné
hmotnosti a obvodu pasu (Lindeberg et al., 2007). U obézních postmenopauzálních žen
(průměrný věk 60 let) bylo ve srovnání s výživovým doporučením Norska zjištěno, že po 2
letech sledování došlo pouze k významnému poklesu hladiny TGA (triacylglycerol) (Mellberg
et al., 2014). V další studii podstoupilo 24 zdravých dospělých dobrovolníků 6týdenní kůru
s PD dietou, ale ve srovnání s dietou dle standardu WHO nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi
hladinou glukózy a inzulínu v krvi (Bligh et al., 2015). V randomizované kontrolní studii (13
pacientů s diabetem mellitem 2. typu, neléčeni inzulínem) bylo zjištěno, že PD vedla ve
srovnání s diabetickou dietou k výraznému snížení obsahu glykovaného hemoglobinu, TGA,
diastolického krevního tlaku, tělesné hmotnosti a obvodu pasu a ke zvýšení obsahu HDL částic.
Nevýhodou této studie je limitovaný vzorek populace a krátká doba trvání (2×3 měsíce)
(Jönsson et al., 2009). Hypotéza tvrdící, že PD způsobí větší úbytek tělesné hmotnosti, zlepší
obsah celkového cholesterolu (včetně HDL a LDL frakcí) a TGA, byla ověřena na dvaceti
dospělých ve věku 40–62 let s diagnostikovanou hypercholesterolémií. Konzumace PD
následovala po 4 měsících diety podle American Heart Association. Výsledkem bylo potvrzení
hypotézy, tj. došlo k významnému zlepšení obsahu celkového cholesterolu, HDL a LDL částic
nezávisle na změně tělesné hmotnosti (Pastore et al., 2015). I krátkodobá konzumace paleodiety
má smysl, jak zjistili ve své práci Frassetto et al. (2009). V této studii konzumovalo 9
neobézních dospělých osob 10 dnů obvyklou stravu a dalších 10 dnů přešli na stravování dle
zásad PD. Byl zjištěn nižší krevní tlak, zlepšení glukózové tolerance, snížení sekrece inzulínu
a zlepšení lipidového profilu bez redukce tělesné hmotnosti. Ve dvou klinických studiích byl
sledován vliv PD na metabolický syndrom. Ten představuje současný výskyt rizikových faktorů
o jednoho člověka. Patří sem diabetes mellitus 2. typu, porucha metabolismu tuků, zvýšený
krevní tlak, obezita. Ve studii Boers et al. (2014) bylo sledováno 34 dospělých jedinců (18–70
let) s výskytem alespoň dvou charakteristik metabolického syndromu. PD byla srovnávána se
zásadami zdravé výživy podle Nizozemské zdravotní rady. Po dvou týdnech experimentu bylo
zjištěno, že PD zlepšila hned několik faktorů současně, tj. snížila krevní tlak, celkový
cholesterol, zvýšila HDL a způsobila výraznější pokles tělesné hmotnosti. Některé z výše
diskutovaných studií byly také součástí meta-analýzy, která měla za cíl zjistit, zda PD má lepší
vliv na vybrané parametry metabolického syndromu (Manheimer et al., 2015). I přes relativně
malý počet intervenčních studií bylo zjištěno, že PD vykazovala lepší výsledky ve srovnání
s jinými (kontrolními) dietami, zejména v krátkodobém horizontu. Byl zjištěn výraznější pokles
obvodu pasu, krevního tlaku, obsahu TGA, cholesterolu a zvýšení obsahu HDL částic v plasmě.
Krátké trvání studií (méně než 12 týdnů), malý počet participantů a nepřítomnost kontrolní
skupiny jsou limitující faktory pro uznání PD jako prevence proti vzniku diabetu mellitu 2.
typu, a to i přes pozitivní výsledky studií (Andrikopoulos, 2016). Autor vidí PD jako výhodnou,
zejména vzhledem k odmítání rafinovaného, přidaného cukru nebo technologicky vyráběných
potravin s relativně vysokou energetickou hodnotou.
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Závěr
Přechod na paleo stravu by mohl být přínosný v případě nutnosti redukovat tělesnou hmotnost
nebo zlepšit některé indikátory metabolického syndromu. Zcela pozitivní je odmítání přidaného
cukru v potravinách a ve většině případů konzumace průmyslově vyráběných potravin. Zde
patří celá škála produktů zahrnující jemné pečivo, oplatky, sušenky, některé mléčné produkty,
které se vyznačují vysokým obsahem přidaného cukru, tuku (mnohdy nekvalitního) a tím
pádem vysokou energetickou hodnotou. Na druhé straně, u zdravého člověka není tento typ
diety nutný. Ochudil by se o látky s prokazatelně pozitivním účinkem na zdraví.
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MÄSOVÁ ÚŽITKOVOSŤ KURČIAT Z EKOLOGICKÉHO CHOVU
MAT PERFORMANCE OF ORGANIC CHICKENS

Juraj, Čubon, Peter Hascik, Lukáš Hleba, Petronela Cvikova, Adriana Pavelková,
Miroslava Císarová, Jana Tkáčová, Marek Bobko, Viera Ducková, Miroslav Kročko

Abstrakt
V práci sú vyhodnotené kurčatá z ekologického a konvenčného chovu. Hmotnosť JOT bola
u ekologických kurčiat vyššia ako u konvenčných kurčiat. Jatočná výťažnosť bola štatisticky
preukazne nižšia u kurčiat z ekologického chovu ako u kurčiat z konvenčného chovu. Kurčatá
z biochovu mali vysoko preukazne nižší podiel svaloviny v prsnej časti (66,07%) ako
z konvenčného (76,68%). Prsná svalovina kurčiat z ekologického chovu mala štatisticky vysoko
preukazne nižší podiel bielkovín ako kurčiat z konvenčného chovu a súčasne preukazne vyšší
podiel intramuskulárneho tuku. V stehennej svalovine bol podiel bielkovín takmer rovnaký
u kurčiat z ekologického a konvenčného chovu. Pri senzorickej analýze sme zistili, že mäso
kurčiat z ekologického a konvenčného chovu predstavujú výrazne rozdielne druhy mäsa pre
rôzny spôsob úpravy.
Kľúčové slová:
ekologický chov, konvenčný chov, podiel tkanív, kvalita mäsa, senzorické hodnotenie
Abstract
The chickens of organic and conventional feeding are evaluated in the work. The carcass weight
was higher for organic chickens than for conventional chickens. Carcass yield was statistically
significantly lower in organic chickens than in conventional chickens. Chickens from organic
farming have a significantly lower percentage of muscle in the breast part (66.07%) opposite
conventional (76.68%). Organically reared chicken breast muscles had a statistically
significantly lower protein content than conventional chickens and a significantly higher
proportion of intramuscular fat. In the thigh muscle, the proportion of proteins was almost the
same in chickens from organic and conventional breeding. In sensory analysis, we found that
meat from ecological and conventional breeding chickens represented significantly different
types of meat for different cooking treatments.
Key words:
organic farming, conventional breeding, tissue share, meat quality, sensory evaluation

Úvod a prehľad literatúry
Hydinové mäso poskytuje široké možnosti kulinárskej úpravy, od jednoduchého pečenia len
soleného kurčaťa až po sofistikované techniky s využitím špeciálnych zmesí korenín. Formy
kulinárskej úpravy umožňujú prípravu aj viacerých diétnych a liečebných, ako aj vysoko
výživných a energetických pokrmov. Taktiež sa všeobecne vysoko hodnotí ľahká stráviteľnosť
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mladých kurčiat s nízkym obsahom tuku, čo predurčuje hydinové mäso pre viac druhov diét,
zvlášť pre diétu žalúdka, žlčníka, bielkovinnú, redukčnú, diabetickú, realimentačnú po
operáciách a pre stravovanie detí (Kerekréty, 1998).
Kvalita mäsa zahŕňa:
- chemické zloženie a nutričnú hodnotu,
- technologickú kvalitu,
- senzorickú kvalitu,
- hygienickú kvalitu (Čuboň et al., 2012).
Z legislatívy o ekologickom poľnohospodárstve pre produkciu hydiny sú najvýznamnejšie NK
(ES) č. 889/2008, NR (ES) č. 834/2007, Vykonávacie NK (EÚ) č. 505/2012, Vykonávacie NK
(EÚ) č. 1030/2013.
Minimálny vek jatočných kurčiat je 81dní. Z uvedeného dôvodu výrobcovia využívajú
pomalšie rastúce plemená.
Biocharakter surovín živočíšneho pôvodu je podmienený viacerými faktormi, hlavne však
dĺžkou ekologickej výživy zvierat a použitými krmivami. Pestrá kŕmna dávka vytvára
predpoklady pre produkt vyváženej chuti a vône (Čuboň, et al., 2012).
Cieľom práce bolo analyzovať rozdiely v podiele hlavných dielov jatočného trupu a kvality
mäsa kurčiat hybridu Ross 308 z ekologického a konvenčného poľnohospodárstva.

Materiál a metodika
V práci sú vyhodnotené jatočné ukazovatele a kvalita mäsa kurčiat hybridu ROSS 308
z ekologického chovu (n=12) a z konvenčného chovu (n=10).
Kurčatá z ekologického chovu sa zabíjali vo veku 120 dní a boli chované v zmysle NK (ES) č.
889/2008, NR (ES) č. 834/2007, NK (EÚ) č. 505/2012, NK (EÚ) č. 1030/2013. Kurčatá
z ekochovu mali prístup do výbehu s prírodným pasienkovým porastom. Kŕmnu zmes tvorila
pšenica, hrach a v poslednej fáze výkrmu aj ovos a boli doplnené o minerálnu výživu.
Analýza jatočného tela
Analýza základných jatočných ukazovateľov a štruktúry JOT (jatočne opracovaný trup) bola
vykonaná podľa Čuboňa, et al. (2012).
Základné chemické zloženie mäsa bolo analyzované s využitím prístroja INFRATEC, podľa
Haščík, et al. (2005).
Senzorické hodnotenie pečeného mäsa
Pripravené vzorky boli upravované tepelne pri 180 °C pečením a kvalita mäsa bola hodnotená
5-bodovou stupnicou (5- exelentné, 1-nevyhovujúce) (Čuboň, et al., 2012).
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Matematicko – štatistické vyhodnotenie
Získané údaje boli variačno-štatisticky spracované pomocou programu Statistic Analysis
System (SAS) package (SAS 9.3 s využitím aplikácia Enterprise Guide 4.2).

Výsledky a diskusia
Porážková hmotnosť kurčiat z ekologického chovu bola 2362,50 g a z konvenčného 1573,33 g
(tabuľka1).
Haščík et al. (2018) uvádzajú porážkovú hmotnosť 2270,2 g. Hmotnosť JOT bola u kurčiat z
ekologického chovu vysoko preukazne vyššia (1573,33 g) ako z konvenčného (1234,00 g).
Jatočná výťažnosť (vrátane drobkov) bola u kurčiat z ekologického chovu 73,77 %
a z konvenčného 75,55 %. Haščík et al. (2018) uvádzajú jatočnú výťažnosť 78,54 %.
Tabuľka 1 Základné jatočné ukazovatele
Spôsob chovu

Jatočne opracovaný
Jatočná
trup
výťažnosť
g
%
%
1573,33±170,83 66,60±1,74 73,77±1,58

Ekologický

Živá hmotnosť
g
x ± SD 2362,50 ±246,7

Konvenčný

x ± SD 1793,50±153,17 1234,00±113,01 68,62±1,36 75,55±1,39

t-test

++

+++

++

+

Štruktúra jatočnej polovičky opracovaného trupu kurčiat uvádza (tabuľka 2). Podiel pŕs na kosti
z JOT bol u eko kurčiat 30,31 % a u konvenčných takmer zhodný (30,80 %). Hmotnosť stehien
bola preukazne vyššia (252,60 g) v ekochove. Podiel stehien z polovičky JOT bo takmer
zhodný (eko kurčatá 33,75 % a konvenčné 32,83 %).
Tabuľka 2 Štruktúra ľavej jatočnej polovičky ( x ± SD)
Spôsob
chovu
Ekologický

Ľavá polovica
g
749,65±73,84

Prsia
Stehná
g
%
g
%
228,31±39,55 30,31±3,02 252,60±25,24 33,75±2,10

Konvenčný

596,00±64,46

128,75±17,43 30,80±2,38 195,02±17,29 32,83±1,80

t-test

+

++

-

+++

-

Hmotnosť mäsa z pŕs (tab. 3) bola v JOT ekologických kurčiat štatisticky preukazne vyššia
(150,96 g) ako konvenčných (140,90 g). Podiel mäsa v prsnej časti bol u ekologických kurčiat
štatisticky preukazne vyšší (66,07 %) ako u konvenčných (76,68 %). Haščík et al. (2018) zistili
vyšší podiel mäsa v prsnej časti 79,51 %. Kurčatá z ekochovu mali podiel mäsa zo stehna
nepreukazne nižší (64,10 %) ako konvenčné (65,74 %). Haščík et al. (2018) zistili v porovnaná
s našimi výsledkami vyšší podiel mäsa v stehne 66,18 %.
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Pre analýzu prsnej časti sme použili len čistú svalovinu, podkožný tuk bol oddelený a obsah
tuku predstavoval len intramuskulárny (IMT) tuk (tab. 4). Podiel bielkovín bol
vysokopreukazne vyšší v prsnej svalovine konvenčných kurčiat (22,47 %) ako u ekologických
(20,75 %). Zistili sme štatisticky preukazne vyšší podiel intramuskulárneho tuku v prsnej
svalovine ekologických kurčiat (2,17 %) ako v konvenčných (1,61 %). Haščík et al. (2005)
uvádzajú u genotypu Ross 308 obsah bielkovín v prsnej svalovine pri konvenčnom výkrme
21,95 %. Pri porovnaní s našimi výsledkami uvádzajú Haščík et al. (2018) nižší podiel
intramuskulárneho tuku v prsnej svalovine (1,01 %).
Tabuľka 3 Podiel mäsa v prsnej a stehennej sčasti ( x ± SD)
Spôsob
chovu
Ekologický
Konvenčný
t-test

Mäso z prsnej
časti
g
g
%
228,31 150,96 66,07
±39,55 ±29,26 ±4,58
183,6 140,90 76,68
±24,23 ±20,06 ±2,93
++
+++
Prsia

Stehno
g
252,60
±25,24
195,02
±17,29
+++

%
33,75
±2,10
32,83
±1,80
-

Mäso zo
stehennej časti
g
%
161,88 64,10
±16,35 ±2,00
128,16 65,74
±11,66 ±2,37
+++
-

Tabuľka 4 Percentuálny obsah bielkovín a tuku v prsnej a stehennej svalovine kurčiat
( x ±S D)
Spôsob chovu

Prsní svalovina
Tuk
Bielkoviny

Stehenní svalovina
Tuk
Bielkoviny

Ekologický

2,17±0,59

20,75±0,56

13,35±2,57

18,01±0,50

Konvenčný

1,61±0,44

22,47±0,51

10.49±3,20

18,12±0,67

+

+++

+

-

t-test

Pre analýzu sa stehenná svalovina zhomogenizovala spolu s podkožným tukom a kožou, tak
ako sa konzumuje. Obsah tuku v stehne biokurčiat bol preukazne vyšší (13,35 %) ako
v konvenčných (10,49 %), obsah bielkovín v stehne z ekologického chovu a z konvenčného.
Čuboň et al. (2017) uvádzajú v stehennej svalovine približne zhodný podiel bielkovín 18,48 %.
Pri zmyslovej analýze bolo mäso z pŕs kurčiat z bio chovu vo všetkých sledovaných
parametroch hodnotené priaznivejšie ako z konvenčného chovu (tabuľka 5). Vôňa tepelne
pripraveného mäsa (pri 180 °C počas 45 min. s dopekaním 15 min.) kurčiat z ekologického
chovu bola hodnotená štatisticky preukazne lepšie 4,45 boda (b.) ako z konvenčného (4,15 b.).
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Tabuľka 5 Senzorické hodnotenie (5 bodový systém) mäsa z pŕs a stehien ( x ± SD)
Spôsob
chovu
Ekologický

Prsia
Stehná
Vôňa Chuť Šťavnatosť Krehkosť Vôňa Chuť Šťavnatosť Krehkosť
4,45 4,44
4,10
4,11
4,53 4,40
4,29
4,36
±0,23 ±0,28
±0,32
±0,30
±0,19 ±0,21
±0,29
±0,19
Konvenčný 4,15 4,20
3,70
4,10
4,33 4,20
4,13
4,43
±0,10 ±0,17
±0,14
±0,24
±0,21 ±0,17
±0,30
±0,31
t-test
+
+
Šťavnatosť mäsa z pŕs kurčiat z ekologického chovu bola 4,1 b., a z konvenčného preukazne
horšia (3,7 b.). Haščík et al. (2018) pri senzorickom hodnotení potvrdili naše výsledky
z konvenčného chovu, kde zistili hodnotenie za jednotlivé ukazovatele: vôňa 4,22 b., chuť 4,18
b., šťavnatosť 3,81 a krehkosť 4,06 b.
Pri senzorickom hodnotení tepelne upraveného mäsa zo stehien bio kurčiat oproti konvenčným
sme zistili vyššie bodové hodnotenie pri parametroch vôňa (4,53 resp. 4,33 b.), chuť (4,4b. resp.
4,2 b.) a šťavnatosť (4,29b. resp. 4,13 b.). Nepreukazne tuhšie mäso biokurčiat (4,36 b.) oproti
konvenčným (4,43 b.) súvisí s výrazne dlhšou dobou výkrmu 120 dní, resp. 42 dní.

Záver
V práci sú hodnotené základné jatočné ukazovatele, podiel tkanív, chemické zloženie mäsa
a zmyslové hodnotenie tepelne upraveného mäsa kurčiat z ekologického chovu.
Priemerná živá hmotnosť kurčiat z ekologického chovu pred zabitím bola preukazne vyššia ako
z konvenčného. Hmotnosť jatočne opracovaného trupu u kurčiat z ekologického chovu bola
vyššia ako z konvenčného.
U kurčiat z ekologického chovu sme zistili v prsnej časti štatisticky vysoko preukazne menší
podiel svaloviny ako v konvenčných.
V stehennej svalovine mali kurčatá z ekologického a z konvenčného chovu približne zhodný
podiel svaloviny.
V prsnej svalovine kurčiat z ekologického chovu sme zistili štatisticky vysoko preukazne nižší
podiel bielkovín oproti konvenčnému chovu a súčasne preukazne vyšší podiel tuku.
Pri senzorickom hodnotení môžeme konštatovať, že sa v podstate jedná o dva rozdielne druhy
mäsa, ale obidva dosiahli pomerne vysoké hodnotenie. Mäso kurčiat z bio chovu má charakter,
ktorý pripomína mäso diviny. Obidva sledované druhy mäsa si však vyžadujú inú formu
gastronomickej úpravy.
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VÝUKA 3D GRAFIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
LEARNING 3D GRAPHIC IN HIGH SCHOOL
Pavel Dopita
Abstrakt
Rozvoj 3D grafiky v reklamě, hrách i filmech nabízí nová uplatnění. Současně je v dnešní době
kladen velký důraz na vzdělání. Proto se ke studiu 3D grafiky hlásí nejen lidé bez
středoškolského vzdělání, ale i ti, co si rozšiřují původní odbornost. Tato příspěvek zkoumá,
zda je možné studovat 3D grafiku na střední škole v distančním studiu. Obsahuje základy 3D
grafiky a vzorové lekce v programu Blender.
Klíčová slova:
3D grafika, distanční studium, Blender, počítačové modelování.
Abstract
The development of 3D graphics in advertisement, games and movies offers new opportunities.
Nowadays a great deal of emphasis is placed on education. Therefore the people who are
interested in the study of 3D graphics are not only people without high school education, but
also people who want to extend their expertness. This work researches if it’s possible to study
3D graphics in high school in distance education. It includes the basics of 3D graphics and
model lessons in the programme Blender.
Key words:
3D Graphics, Distance education, Blender, Computer modeling.

Úvod
Rozvoj výpočetní techniky přinesl řadu nových oborů, a jedním z nich je i 3D modelování
a animace, které slouží nejen jako vstup do řady činností, ale tvoří i výsledný produkt. Dnes 3D
grafika již dávno není jen tvorba výkresů v programu z rodiny CAD/CAM, jenž přinesly změny
do průmyslové výroby a ve spojení s NC a CNC centry například způsobily koncem minulého
století zvýšení produktivity práce ve strojírenství. Od tvorby výkresů a jejich kódování se 3D
grafika přenesla i do jiných oborů, jako je například simulace fyzikálních jevů, virtuální realita,
animované filmy, až po reklamy a marketing. Je tedy logickým vyústěním, že z důvodu široké
poptávky po odbornících v tomto oboru, se výuka 3D grafiky přesouvá z vysokých škol na
školy střední a je požadavek na výuku i v distančním nebo kombinovaném studiu.
Požadavek EU na zvyšování kvalifikace a přístupu ke vzdělání vede i v České republice
k otevírání nových oborů na středních a vysokých školách. Mnoho žadatelů o vzdělání
v grafických oborech ale již často pracuje, nebo má jiné povinnosti, které nedovolují řádné
studium. Pro tyto je určené vzdělání v distančním nebo kombinovaném studiu. Specifikem
tohoto studia je ovšem malá časová dotace vůči řádnému studiu a nelze tedy přistupovat k výuce
standardním způsobem. Navíc klade velký důraz na samostudium a tím na sebekontrolu
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studenta, ale i na jeho učitele. Dle zkušeností z praxe probíhá výuka 3D grafiky
v kombinovaném i distančním studiu nejčastěji 2 roky s celkovou časovou dotací kolem třiceti
hodin ročně a jsou nutné osobní nebo online konzultace v podobném rozsahu.
Praktická část, která není součástí tohoto příspěvku, je koncipována jako učební materiál 3D
grafiky pro učitele při výuce v distančním studiu. Je zaměřena na možnost postupovat metodou
best practicies, pomocí vzorových lekcí potřebného rozsahu a doporučených cvičení. V těchto
je vysvětlena jen nutná část teorie. Práce je postavena na dlouholetých zkušenostech autora při
výuce 3D grafiky na střední a vysoké škole a klade otázku, zda je možné požadovaný rozsah
znalostí zvládnout právě v rámci distančního studia. Toto je vyhodnoceno na základě prací
studentů. Je položena základní otázka, zda lze v odpovídající kvalitě
a rozsahu zvládnout výuku 3D grafiky na střední škole v distančním studiu?

Teorie 3D počítačové grafiky
Základem 3D grafiky je trojrozměrná scéna s kamerou, která určuje, jak bude tato scéna vypadat
na monitoru počítače, kdy mezi objekty ve scéně mohou, ale nemusí, být různé interakce a
vlastnosti těchto objektů ovlivňují výsledný vzhled. Tento prostor a umístění objektů v něm
jsou definovány trojosým soustavným systémem XYZ a umístění každého objektu, jeho
vrcholů či těžiště je pak popsáno právě pomocí těchto souřadnic. Do tohoto prostoru, který se
při tvorbě 3D grafiky nazývá scénou, umisťujeme tři základní objekty. [2,
s. 73-76]
1) Objekt typu mesh – krychle, koule, jehlan, mohou se dále tvarovat slučovat či rozdělovat.
Objekty se mohou i vytvářet, například na základě fotografie.
2) Světlo – osvětluje scénu a vytváří výsledný vzhled včetně stínů
3) Kamera – její umístění určuje vzhled výsledného 2D obrazu, který se zobrazí
Důležité je si uvědomit, že s objektem typu mesh můžeme pracovat ve dvou úrovních.
1) Jako s objektem – lze jej tedy posouvat, rotovat, poměrově zvětšovat či zmenšovat. Vždy
si ale zachová svůj tvar a proporce.
2) Lze měnit jeho jednotlivé části, které lze definovat jako
a) Vrcholy – (Vertex) – za vrchol lze část objektu vytáhnout i svázat s jiným.
b) Hrany – (Edge) – pracuje se podobně jako s vrcholy.
c) Plochy – (Face) - pracuje se s nimi podobně jako s vrcholy, lze dělit či slučovat. Plocha
je dána třemi nebo častěji čtyřmi hranami (triangle/quadrilateral face)
Lze pracovat ve dvou režimech, objektovém a editačním módu (Object Mode, Edit Mode) [1,
s. 53-57]. Některé operace s objektem, obzvlášť pokud mají být co nejvíce přesné, není možné
dělat z pohledu perspektivy. Zejména různé rotace a posunutí. Z tohoto důvodu má program
možnost přepínání do tří pohledů.
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1) Nárys – čelní pohled
2) Bokorys – boční pohled zprava
3) Půdorys – pohled shora
Ve čtvrtém okně zůstává pohled z perspektivy, což je pohled mezi nárysem, bokorysem
a půdorysem. Takže mírně zprava a mírně shora. Všechny tyto pohledy jsou vidět na obrázku
č. 1 [1, s. 30].

Obr 1: Rozdělení okna na dílčí pohledy.
Zdroj: vlastní, program Blender

Principy 3D modelování
Modelování objektu, ale lépe je nazývat celý proces tvorbou 3D scény probíhá v několika na
sebe navazujících krocích. [1, s. 19-20]
Modelování – tvorba scény a modelu, a to buďto z předpřipravených objektů typu Mesh, nebo
tvorba vlastního objektu, například přenášení z fotografie či výkresu. Sem spadá mimo tvorby
vlastního modelu i vkládání objektů tvořících pozadí
a vytvářejících tak celou scénu. Jedná se v podstatě o umisťování bodů objektu na souřadnice
do prostoru. Nazývá se také drátěný model. K dispozici je obvykle
6 výchozích objektů typu Mesh, a to 3D objekty:
1) Krychle (Cube) – nebo také Kvádr. Je definován 8 vrcholy, 12 hranami a 6 plochami.
Bývá základním objektem pro editaci.
2) Koule (UV Sphere) – tvoří ji segmenty a prstence. Lze si představit jako poledníky
a rovnoběžky na Zemi. Počet určuje kulatost, ale ovlivňuje renderování.
3) Válec (Cylinder) – nebo také roura (Tube) je rotační těleso. Roura není uzavřená. Aby
byl válec dostatečně zakulace, měl by mít po obvodu kružnice alespoň 32 bodů.
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4) Jehlan – komolý jehlan tvoří kruhová podstava a jeden vrchol. Pro podstavu platí to co
pro válec, že by měla mít kružnice 32 bodů.
5) Torus – jedná se o prstenec vzniklý rotací kružnice kolem osy, která se nachází mimo
tuto kružnici.
a dva základní 2D objekty sloužící často pro tvorbu pozadí scény:
1) Čtverec – požívá se pro vytváření země stěn a obecně pozadí, například u průhledných
ploch.
2) Kruh – podobné využití jako čtverec

Pro vytvoření modelu lze jednotlivé objekty upravovat editací, spojovat, rozdělovat. Je také
možné vytvářet vlastní, například rotací profilu, což se často využívá u různých nádob. Vytvoří
se křivka kolem osy a ta se pak nechá v postupných krocích kolem ní rotovat.
Materiály – po vytvoření je vhodné a v podstatě nezbytné dát objektu barvu, popřípadě vzhled
nějakého materiálu. Je možné stanovit i průhlednost a odlesk. Lze využít knihovnu materiálů,
které nabízí konkrétní program, nebo neimportovat z externího zdroje.
Textury – ne vždy je možné si vystačit pro zobrazení reálného světa ve scéně pouze
s materiálem. Z tohoto důvodu se na výsledný model aplikuje textura, což je zpravidla
bitmapový obrázek. Textura může být aplikována:
1) Na celý model a to buďto v celé velikosti, nebo je menší a cyklicky se opakuje
2) Pouze na část modelu, například logo
3) Přesným mapováním, takzvané UV texturování, například obličej při modelování hlavy
Nasvícení – do scény je možné umístit jedno nebo více světel různých typů, jako všesměrové,
směrové, nebo světelná plocha. Umístění světel ovlivňuje zobrazovanou scénu po renderování.
[1, s. 155-162]
Kamera – umístění kamery rozhoduje o tom, z jakého směru, výšky a pod jakým úhlem bude
zobrazena scéna při renderování. V případě animace se může kamera pohybovat po předem
dané trajektorii, nebo je možné přepínat mezi více kamerami.
Renderování – jedná se o závěrečný proces, kdy je 3D scéna zobrazena ve 2D obraze ze směru
kamery. Jsou zde patrné všechny odlesky i stíny, případně efekty tvořené částicovým
systémem, jako je mlha, kouř nebo déšť. Jedná se výpočetně o nejnáročnější část a existují
různé renderovací modely. [1, s. 20-22]
Animace – v současné době sice stále existují programy, jako například Wings 3D, které slouží
pouze pro tvorbu modelu. Ovšem mnohem častěji je dnes požadavek ze strany zákazníků, aby
se celá 3D scéna pohybovala od nějakého výchozího po konečný stav. K tomu slouží
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animování, například pomocí klíčových snímků nebo po předem daných trajektoriích. Jedná se
dnes často o samostatnou oblast 3D grafiky, například ve filmovém průmyslu nebo marketingu.
Modelář připraví model, scénu a animátor provede konečnou úpravu.
Komparace denního a distančního studia
Pro zajištění kariéry je neustálý tlak na zvyšování kvalifikace. Zatím co v šedesátých letech
minulého století stačilo 81 % obyvatelstva základní vzdělání nebo jej ani nedokončili
a pouze 16 % mělo středoškolské vzdělání, již v roce 2011 byla tato situace opačná, viz tabulka
č. 1. Pouze 17 % obyvatelstva mělo dokončené pouze základní vzdělání a 60 % středoškolské.
Ostatní, tedy 13 % připadá na vysokoškoláky. Zbytek je nezjištěno, případně bez vzdělání. Tam
je setrvalý stav, dokonce s mírným nárůstem z 0,3 na 0,5 %. Tento trend pokračuje a trh práce
již
vyžaduje
středoškolské
vzdělání
i
v těch
oblastech
a oborech činnosti, kde nedávno stačilo základní.
Podle posledního sčítání lidu vzrost počet vysokoškoláků na 1,3 milionu, středoškoláků
s maturitou je 2,3 milionu a bez maturity, tedy vyučených, 2,1 milionu. Kde je ale vidět největší
změna, tak se základním vzděláním je dnes již pouze 408 tisíc a toto číslo stále klesá. Naopak
roste i počet osob, která si zvyšují kvalifikaci na stejném stupni vzdělání, kterého již dosáhli.
Dnes již nejsou u vysokoškoláků spojení Bc. at Bc. Nebo Ing. at. Mgr. Nic mimořádného. Stejně
tak, roste počet středoškoláků, kteří z důvodu uplatnění na trhu práce, si rozšiřují vzdělání na
jiné, specializované střední škole. Často se týká gymnasistů, kteří neuspěli na vysoké škole a
hledají uplatnění v oboru, na které nemají vzdělání.
Přirozeným systémem vzdělávání je dnes pokračování po základní škole na střední škole
gymnáziu, či učebním oboru s maturitou v denním, tedy řádném studiu. Pokud si ovšem někdo
z libovolného důvodu, například, že se chce brzy osamostatnit, nedokončil v minulosti střední
školu, nebo potřebuje či vyžaduje vzdělání v jiném oboru, přestože již středoškolské vzdělání
má, hodlá středoškolské vzdělání doplnit, nabízí se mu dnes více možností.
Formy středoškolského vzdělání stanovuje zákon č. 561/20014 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, tedy školský zákon. Ten stanoví, že zatímco
základní vzdělání je možné uskutečnit pouze v denní formě, střední a vyšší odborné je již možné
uskutečnit i náhradní formou.
Z pohledu školského zákona tedy členíme formy středoškolského a vyššího odborného vzdělání
takto:
1) denní forma – výuka probíhá pravidelně, pět dnů v týdnu po dobu školního roku.
Studenti jsou součástí jedné třídy. Tato výuka je organizovaná společně pro celou třídu
2) večerní forma – výuka probíhá organizovaně, opět pro celou třídu, několik dnů v týdnu
v odpoledních a večerních hodinách. Odtud i název. Rozsah je stanovený na 10-18 hodin
týdně.
3) dálková forma – jedná se již o specifickou formu výuky, kdy je kladen velký důraz na
samostudium a není vhodné pro každého. Vyžaduje již značnou sebekázeň. Konzultace
jsou v rozsahu 200–220 hodin ve školním roce. Ve své podstatě neexistuje forma
subjektu, jako je třída.
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4) kombinovaná forma – střídá denní formu výuky, většinou jeden víkend v měsíci
a samostudium, při kterém studenti plní zadané úkoly. Konzultace probíhá obvykle pouze
ve stanovených časech a studenti jsou součástí jedné třídy.
5) distanční forma – je moderní forma výuky, která neklade důraz na fyzickou přítomnost
ve třídě, jako ve večerní formě, nebo alespoň jedenkrát za měsíc, jako kombinovaná
forma výuky. Současně není student odkázán pouze na samostudium, jako při dálkovém
studiu. Využívá se maximálně informačních technologií a internetu. Je ovšem náročné
nejen pro studenta, ale zejména pro vyučujícího. A to jak při přípravě materiálů, tak je
časově náročné při online a živých konzultacích.
Předpoklady pro studium
Požadavky kladené na studenty z oboru 3D grafiky lze rozdělit na dvě oblasti. A sice oblast
všeobecných předpokladů a oblast odborných předpokladů.
Mezi všeobecné předpoklady patří:
1) Schopnost samostudia z učebních textů
2) Dostatek času a umění si jej plánovat (time management)
Mezi odborné předpoklady patří:
1) Dobrá znalost 2D grafiky, zejména rastrové
2) znalost 2D grafického editoru
3) Dobrá znalost internetových technologií
4) 3D představivost a cit pro modelování
Rozhodně nelze říct, že se distanční nebo kombinované studium hodí pro každého. Pokud
student „trpí“ prokrastinací, je pro něj výhodnější denní neboli řádné studium. Zde má větší
možnost studium zvládnout, protože je ke studiu stále stimulován testy, cvičeními, případně
povinnými přednáškami. Rozhodně totiž neplatí, že rozsah probírané látky je v distančním
studiu menší než v řádném. Nevýhodou je nutnost si to odsedět, i když by třeba učební látku
zvládnul rychleji. Zejména u 3D grafiky rozhodně všichni studenti nejsou stejně rychlí a jsou
mezi nimi značné rozdíly.
Na základě zkušeností autora, podpořených mnohaletou praxí, nejsou zásadní otázkou odborné
předpoklady. Ty lze se doučit. Mnohem důležitější je umění si naplánovat čas, tolik populární
time management, pro studium. Nelze ke studiu přistupovat stylem, budu se učit, jak budu mít
čas. To vyžaduje takovou sebekázeň, jakou má málokdo. Je potřeba si vytvořit časový plán pro
samostudium. Například pondělí a čtvrtek od 18 do 19 hodin se student bude připravovat do
předmětu 3D grafika, přičemž týdenní kvóta jsou tři hodiny. S ohledem ke komplexnosti práce
ve 3D grafice je možné, že student ty tři hodiny bude věnovat již v pondělí a pak má z tohoto
předmětu po zbytek týdne volno. Toto je dobré na začátku studia studentovi vysvětlit.
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Metodologie
Na základě výše uvedených informací, které jsou v teoretické rovině bude vypracován plán
výuky v takovém rozsahu, aby splňoval kladené požadavky. Výzkumné cíle kladené v této
práci, lze stanovit podle Maxwellova dělení na následující. [5, s. 50-55]
- Intelektuální, tedy teoretický základ 3D grafiky.
- Praktický, tedy modelování v programu Blender 3D.
- Personální, tedy ověření cíle stanoveného autorem výzkumu a rozpracování pro další
pokračování.
Na počátku výzkumu se charakterizuje postoj studentů k výuce 3D grafiky a jejich schopnosti
zvládnout náročnost vyučování. Na tomto základě se stanoví rozsah vyučovacího bloku 3D
grafiky a posoudí možnost zařazení do výuky.
Výzkumný problém, řešený v této práci tedy formuluje základní otázku. Lze realizovat výuku
3D grafiky v distančním studiu na střední škole? I když kvalitativního hlediska nelze všechny
závěry zobecňovat, s ohledem na specifikaci zkoumané skupiny, základní stanovený rámec
bude obecně platný. [5, s. 59-68]
Při tvorbě vyučovacího plánu je velmi žádoucí odpovědět na následující otázky.
- Jaký je postoj studentů k výuce 3D grafiky?
- Jaké jsou znalosti studentů před zahájením výuky a jak se 3D grafice věnují mimo
vyučování?
- Do jaké míry je probírané učivo pro studenty náročné?
- Jaká je potřebná hloubka probíraného učiva?
- Jaká je vhodná minimální časová dotace a rozsah konzultací?
- Jaká organizační forma a metoda výuky má být použita?
Z technického hlediska je ještě potřeba odpovědět na dvě otázky a sice:
- Jaké technické nároky musí splňovat výpočetní technika?
- Je program Blender 3D vhodný pro výuku v distančním studiu?
Tyto otázky byly na základě této práce prakticky ověřeny při výuce na SŠ Kunovice v předmětu
3D grafika, kde již autor práce uvedený předmět vyučoval. Předpokládá se předchozí znalost
rastrové a vektorové grafiky, která bude v úvodní hodině pouze zopakována a po ověření, že
studenti umí zodpovědět na základní otázky a popsat rozdíly, současně
i pracovat s některým editorem rastrové grafiky, bude celá výuka se věnovat již jen 3D grafice.
S rastrovou grafikou se pak studenti setkají v části věnované texturování.

Předmětový list a tematický plán
Předmětový list a tematický plán jsou mimo učebních textů dva zásadní dokumenty, kterými se
vyučující při výuce řídí. I když se autor na různých školách setkal s různým pojmenováním,
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v určité formě tyto dva dokumenty existují všude. Zde vychází z pojmenování tak, jak je
užíváno na SG a SOŠ v Kunovicích.
Předmětový list obsahuje v první části souhrn informací o daném předmětu. Co je cílem výuky.
Jaké jsou předpoklady na studenta na začátku procesu výuky a co se očekává po skončení. Tato
očekávání po ukončení výuky členíme ve druhé části Předmětového listu na:
1) Cílové znalosti – orientace v probrané látce
2) Cílové dovednosti – schopnost opakování naučených postupů
3) Cílové kompetence – schopnost aplikovat samostatně v praxi
Zejména v distančním a kombinovaném studiu je potřeba klást důraz na cílové kompetence
a techniky, jak jich dosáhnout. Na základě zkušeností si většina studentů vybírá 3D grafiku
právě z důvodu uplatnění v praxi a případné posílení své pozice na trhu práce, jak již bylo
řečeno v úvodu této práce.
Třetí část pak obsahuje způsoby, jakými tato očekávání dosáhnout. Časovou dotaci členěnou
na samostudium i konzultace. V případě kombinovaného studia, které se distančnímu v našich
podmínkách velmi blíží, i řádného víkendového studia. Dále osnovu předmětu pro dané
pololetí/školní rok včetně témat cvičení.
Ve čtvrté části se nachází zadání závěrečného projektu specifikované takovým způsobem, aby
na něm mohli studenti samostatně průběžně pracovat. Nezbytné je, aby Předmětový list
obsahoval seznam doporučené literatury a student se tak na jeho základě mohl věnovat
samostudiu.
Tematický plán je cestovní mapa předmětem v průběhu školního roku při konzultacích ať již
v případě distančního, nebo kombinovaného studia. Autorovi se jako nejlepší osvědčilo členění
po pololetích a dále na bloky s tématy umisťovat pod časovou osu, jak je patrné na obr. č. 4.
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Obr. 4: Tematický plán na pololetí.
Zdroj: vlastní, z výuky
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Obr. 2: Předmětový list strana 1.
Zdroj: vlastní, z výuky
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Obr. č. 3: Předmětový list strana 2.
Zdroj: vlastní, z výuky
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Závěr
Na počátku práce byla vyslovena otázka, zda je možné zvládnout výuku 3D grafiky na střední
škole v rámci distančního, ale lze říct i kombinovaného studia. V rámci výzkumu, který by na
toto odpověděl, byl vybrán program Blender, jako zástupce open source programů, které
zvládají nejenom modelování 3D objektů a vše co k tomu patří, ale i animaci. Současně byl
vytvořen výběr potřebného rozsahu, zaměřený na modelování jednoduchých objektů, typicky
hrníček, pohár, ale i jednoduchou animaci, jako je pohyb těles. Jak ukazují práce studentů,
navržená látka je zvládnutelná v rámci distančního a kombinovaného studia, ale velmi záleží
na motivaci a předpokladech studenta. Obecně u distančního studia je problém se
sebeovládáním a student nesmí v nadměrné míře propadat prokrastinaci [5, s. 136].
Na základě zkušeností a práce se studenty je výsledek tohoto zkoumání takovýto:
Student je schopný zvládnout základní výuku předmětu 3D grafika na střední škole
pokud:
1) Je schopný zpracovat a dodržet time management studia v potřebném rozsahu
2) Má motivaci pro práci s 3D grafikou (profesní, záliba, trh práce)
3) Je ochotný a schopný dojíždět na konzultace. V případě kombinovaného studia na
vypsané hodiny. Týká se zejména úvodních lekcí.
4) Má pro práci s 3D grafikou předpoklady. Představivost, alespoň minimální myšlení
v 3D prostoru.
Přitom nezáleží až tak na vstupních znalostech například 3D grafiky, nebo v případě některých
animací na znalosti matematických funkcí.
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VEŘEJNÁ PODPORA DLE DE MINIMIS
PUBLIC SUPPORT BY DE MINIMIS
Pavel Dopita
Abstrakt
Příspěvek se zabývá veřejnou podporou v Evropské unii a v České republice. Analyzuje
veřejnou podporu jak z pohledu poskytovatele, tak i příjemce. Také se zabývá samotným
institutem veřejné podpory, dále implementací veřejné podpory v ČR z pohledu poskytovatele
veřejné podpory. Jedna část se věnuje veřejné podpoře malého rozsahu – de minimis.
Klíčová slova:
Veřejná podpora, Státní podpora, podpora de minimis, Všeobecné blokové výjimky, centrální
registr

Abstract
This paper deals with the legislation regulating the public support in EU and in the Czech
Republic. It analyzes the public support from the perspective of provider as well as from the
perspective of its applicant. It also deals with the actual institute of the public support, further
with the implementation of the state aid in the Czech Republic from the perspective of the
provider of public support and legislative regulation. One part describes a small amount of
State Aid – de Minimis.
Key words:
Public support, State Aid, de Minimis, General Block Exemption Regulation, central register

Úvod
Vzrostl počet oblastí podnikání, který je v současné době výrazně ovlivněn nastaveným
systémem finančních výhod. Tyto jsou často poskytovány státem ze zdrojů veřejných
finančních prostředků. Tím přichází do podnikání další výrazné vstupy, které mohou značně
ovlivnit hospodářskou soutěž a jak na místní úrovni, tak i v rámci Evropské unie. Původní
úmysl byl takový, že se tímto způsobem podpoří například neefektivní průmysl nebo jinak
znevýhodněné oblasti. Veřejná podpora ale může sloužit i na podporu regionu v oblasti turistiky
nebo sportu. Ovšem vše kolem veřejné podpory je v Evropské unii vnímáno jako možné
narušení hospodářské soutěže. Tento příspěvek se věnuje legislativním procedurám
a popisuje možné postupy, jak při poskytnutí veřejné podpory vyhovět článkům 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Co je to veřejná podpora
Veřejná podpora vznikla již při počátcích Evropské unie, tedy již Evropského hospodářského
systému. Jedná se o podporu veřejného zájmu, nebo i soukromého, který má přesah do
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veřejného zájmu. Jedná se zpravidla o podporu různých soukromých zájmů, které mají dopad
na širokou veřejnost. V právu EU se častěji nazývá pojmem „státní pomoc“ (State Aid)
a termín “veřejná podpora“ (Public Support, nebo také Public subsidy) je čistě českým
specifikem.
Od 1.5.2004 posuzuje slučitelnost veřejné podpory a vnitřního trhu Evropská komise a Úřad na
ochranu hospodářské soutěže. Tento je centrálním a koordinačním orgánem, mimo oblast
zemědělství a rybolovu, ale má také poradenskou a monitorovací funkci. Jeho pravomoci
stanoví zákon č. 2015/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. Patří
mezi ně například školení poskytovatelů, vydává doporučující stanoviska a informuje, jakou
formou je nutné podporu oznámit. Mezi jednu z jeho hlavních činností patří spolupráce
s Evropskou komisí v celém průběhu řízení. S ní spolupracuje v průběhu řízení, která se týkají
jak oznámení veřejné podpory, tak protiprávní veřejné podpory či jejího zneužití. Zprostředkuje
evidenci veřejných podpor, kdy každý poskytovatel je povinen do 30. Dubna každého roku
předložit informace o poskytnutých veřejných podporách. Na základě těchto informací pak
vyhotovuje a předkládá výroční zprávu pro Evropskou komisi.
Termín veřejná podpora se v rámci Evropy nemění již od dob založení Evropského
hospodářského společenství v roce 1957 a základní pravidla jsou uvedena v článcích 107 až
109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále Smlouvy). V článku 107 se definuje, že
jakákoliv podpora poskytnutá státem, nebo pomocí státních prostředků, která by mohla narušit,
nebo dokonce již narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní určitý podnik či odvětví a tím
ovlivní obchod mezi členskými státy, se neslučuje s vnitřním trhem.

Kritéria posouzení veřejné podpory
Veřejnou podporu a tím její vliv na hospodářskou soutěž definují čtyři základní kritéria, která
musí být kumulativně naplněna.
1) Formě veřejné podpory odpovídají pouze ta opatření, kdy se přesouvají státní, tedy
veřejné, prostředky. Ty to prostředky nemusí být poskytnuty přímo státem, ale může
se jednat i o soukromé nebo veřejné zprostředkovatele, které jsou státem určeny.
Například se může jednat o banku pověřenou v rámci státního programu podpory.
Poskytnutí veřejné podpory může mít různou formu. Například dotace, slevu na
dani, záruku na úvěr, ale i třeba odpuštění penále.
2) Zvýhodňuje se určitý podnik nebo odvětví výroby. Tím tento získá takovou výhodu,
jakou by při běžných tržních podmínkách nezískal. Přitom nezáleží na právní
formě, ale na tom, zda nabízí zboží nebo služby. V případě turistického ruchu to
může být například levnější pronájem pozemku vlastněného obcí, nebo zvýhodněné
využívání infrastruktury. Ale často i příspěvek na reklamu. Důležité je, že příjemce
získá toto zvýhodnění selektivně a ostatní soutěžitelé k němu nemají přístup. To
platí i v případě, že je platnost opatření omezena pouze na území členského státu
nebo jeho část.
3) Dojde k možnému narušení hospodářské soutěže
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4) Veřejná podpora ovlivní obchod mezi členskými státy Evropské unie. To za
podmínky, že příjemce má ekonomické aktivity v rámci prostoru členských států.
Přitom nezáleží na právní formě příjemce. Týká se tedy i neziskovek.
Pokud jsou naplněny výše uvedené body, jedná se o veřejnou podporu. V rámci práva lze
poskytnout veřejnou podporu bez souhlasu Evropské komise na základě některé výjimky, nebo
pokud ji Evropská komise prohlásí za slučitelnou na základě dalších ustanovení.
Dále jsou v článku 107 Smlouvy definovány ty případy, kdy na ně neplatí výš uvedený obecný
zákaz. To ale nezbavuje povinnosti oznámení Evropské komisi. Ty případy se týkají
následujících oblastí:
1) Pomoc sociálního charakteru
2) Likvidace škod po mimořádných událostech
3) Ekonomickou pomoc určitým oblastem
Konečně v dalším odstavci článku 107 Smlouvy jsou popsány ty možnosti veřejné podpory,
které nejsou v rozporu s vnitřním trhem Evropské unie.
1) Podpora oblastem s velmi nízkou životní úrovní, případně vysokou
nezaměstnaností.
2) Podpora významnému projektu se společným evropským zájmem, nebo k nápravě
vážné situace v hospodářství některého státu.
3) Podpora rozvoje konkrétních hospodářských činností, za podmínky, že významně
neovlivní podmínky obchodu do té míry, aby neohrozila společný zájem.
4) Podpora kultury, kulturního dědictví, pokud opět neohrozí společný zájem. Zde se
nachází prostor v rámci cestovního ruchu.
5) Jiná podpora, kterou vymezí rada na návrh Evropské komise.

Co není veřejnou podporou
O veřejnou podporu se nejedná, pokud nejsou splněny uvedené čtyři kritéria z předchozí části
a to kumulativně. Občas ale v konkrétních případech Evropská komise dojde k závěru, že díky
zvláštním okolnostem mají tyto případy lokální dopad a nedojde proto k naplnění kritéria
narušení obchodu mezi členskými státy. Z toho plyne, že za konkrétních podmínek lze veřejnou
podporu vyloučit pro lokální působnost.
Lokálnost opatření má tyto základní rysy:
1) Veřejná podpora nepřitahuje do regionu poptávku nebo investice a neklade
překážky podnikům z ostatních členských států.
2) Zboží nebo služby mají lokální charakter a jsou určeny pouze pro konkrétní oblast.
3) Je nulový či nepatrný dopad na trhy sousedních členských států. V oblasti turistiky
se může jednat o volnočasová zařízení určená pro konkrétní spádovou oblast.
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Například taková kulturní zařízení, která nepřilákají zahraniční návštěvníky, ale
udrží domácí v lokalitě. Typicky se může jednat o koupaliště s atrakcemi. Ale také
se spadají taková zdravotnická zařízení, která jsou zaměřena na místní obyvatele.
Ještě se zde nachází poměrně složité pravidlo, že o veřejnou podporu se nejedená v případě,
kdy by stejnou podporu poskytl soukromý investor. Toto posouzení ale musí být provedeno
předem. Hodnotí se zde podnikatelský záměr, jeho strategie a finanční dopad.
Veřejnou podporou není také přímé financování agenturami nebo institucemi Evropské unie.
Přesněji, není ji potřeba zkoumat, protože toto přísluší právě těmto agenturám a institucím.
Členský stát nemá možnost do tohoto zasahovat.
Posledním případem, kdy se nejedná o veřejnou podporu, je výkon veřejné moci ze strany
státu. Případně pokud veřejnoprávní subjekty zastupují orgány veřejné moci. Zde se jedná
o oblast bezpečnosti, jako například projekty dotýkající se policie, armády, ale třeba i projekty
v rámci ochrany před znečišťováním životního prostředí.

Kdy lze poskytnout veřejnou podporu bez notifikace Evropské komise
Článek 107 sice veřejnou podporu bez notifikace Evropské komise víceméně zakazuje, přesto
lze nalézt poměrně široké spektrum výjimek, kdy může být tato podpora v souladu s právem
Evropské unie poskytnuta. Důležité je před aplikací programu podpory se rozhodnout, na kterou
z výjimek bude financování nastavené. Nejprve je výhodné posoudit, zda nelze aplikovat
některou z blokových výjimek. Evropská komise počítá v budoucnu, že tyto budou nejvíce
využívané. Jejich aplikace se řídí Nařízením EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Toto
stanoví, které kategorie veřejné podpory jsou slučitelné s vnitřním trhem. Vztahuje se na
veškerá hospodářská odvětví s výjimkou těch vyloučených („General Block Exemption
Regulation“; věstník, 26.6.2014). Tímto se lze vyhnout notifikačnímu řízení s Evropskou
komisí při snadné administrativě.
General Block Exemption Regulation, dále GBER, pokrývá řadu kategorií, kde lze podnikům
poskytovat veřejnou podporu. Jednou z nich je i kultura, což je opět zajímavé z hlediska
cestovního ruchu a uchování kulturního dědictví. Základním pravidlem blokově vyjmuté
podpory je limit maximální podpory v procentech v závislosti na nákladech. Každá kategorie
má vlastní procento a absolutní strop.
Kategorie GBER využitelné v ČR:
1) Regionální podpora – investiční a městského rozvoje.
2) Malé a střední podniky (MSP) – investiční podpora MSP a poradenské služby s tím
spojené. Zahrnuje i účast na veletrzích a projektech Evropské územní spolupráce.
3) Přístup MSP k financování – rizikové financování a zahájení činnosti. Alternativní
obchodní platformy a výběrová řízení investic.
4) Výzkum, vývoj a inovace – výzkumné a vývojové projekty, výzkum infrastruktury.
Podpora inovací MSP.
5) Vzdělání.
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6) Znevýhodnění pracovníci a zdravotně postižení – subvencování mzdových
a dodatečných nákladů, včetně nákladů na asistenci.
7) Ochrana životního prostředí – investiční podpora přísnějších environmentálních
norem nebo pokud normy neexistují. Podpora zvýšení energetické účinnosti včetně
budov a energie z obnovitelných zdrojů. Sanace kontaminovaných lokalit
a recyklace odpadu.
8) Náhrada škod způsobených přírodními pohromami.
9) Širokopásmová infrastruktura.
10) Kultura a zachování kulturního dědictví – v rámci této kategorie lze aplikovat i na
turistický ruch.
11) Sportovní a multifunkční rekreační infrastruktura – například sportovní akce
v rámci regionálních wellness pobytů.
12) Místní infrastruktura
13) Regionální letiště
14) Přístavy
Výše uvedené podpory v rámci GBER lze aplikovat jak na blíže neurčeného, tak pro
konkrétního příjemce. Je výhodné koncipovat jako širší, režimovou podporu s předvídatelným
rozpočtovým rámcem. Optimální je implementovat jako dotační program. Aplikaci GBER je
nezbytné nastavit s konkrétními podmínkami režimu podpory pro danou kategorii. Formálně je
nutné splnit informační povinnost oznámením režimu podpory vůči Evropské komisi.

De minimis
Na základě Nařízení Evropské komise (EU) č. 1407/2013, ze dne 18. prosince 2013 o použití
čl. 107 a 108 na podporu de minimis a Nařízení Evropské komise (EU) č. 360/2012 ze dne
26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného zájmu je poskytována i v České republice podpora malého rozsahu, neboli de
minimis. Mimo uvedeného nařízení se musí dodržet také pravidla stanovená zákonem č.
215/2004 Sb. Současně je zřízen i centrální registr, jak bude podrobněji vysvětleno v následující
kapitole.
Nařízení Evropské komise (EU) č. 1407/2013 stanoví, že poskytovatel veřejné podpory může
jednomu příjemci dát podporu na jakýkoliv účel, s několika výjimkami, které budou zmíněny
níže, při podmínce, že výše této podpory současně s jinými podporami, nepřekročí za tři roky
po sobě celkovou částku 200 tis. EUR. V oblasti dopravy je tato částka 100 tis. EUR.
Aplikovat podporu de minimis dle nařízení 1407/2013 nelze v těchto případech:
1)
2)
3)
4)

Oblast rybolovu a akvakultury.
Oblast zemědělské prvovýroby (uvedeny v příloze Smlouvy o fungování EU).
Nabývání vozidel pro nákladní dopravu u podniků, které ji provozují pro jiné.
Podpora exportu a podpora užití domácích výrobků na úkor dovážených.
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Nařízení lze implementovat pouze u transparentně poskytovaných podpor. Například pokud lze
přesně zjistit hrubý ekvivalent grantu. U půjček jsou stanoveny dílčí podmínky tak, aby byla
transparentní. V případě opatření rizikového kapitálu, které nelze považovat za transparentní,
lze pak de minimis použít pouze pokud celková výše transakce nepřesáhne celkový strop de
minimis.
Vždy je nutné u podpory malého rozsahu předem finančně vyjádřit celkovou výši a tuto uvést
do právního aktu. Další povinnost, a sice přesný název použitého předpisu Evropské unie, který
je při poskytnutí implementován ukládá zákon č. 215/2004 Sb. Podpora je poskytnuta po
prozkoumání, zda nepřekročí stanovenou horní hranici.
Dále existuje možnost poskytnout současně podporu na základě nařízení 1407/2013 a také
nařízení Evropské komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článku 107 a 108
Smlouvy na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu. I zde ale platí celková hranice poskytnuté podpory 200 tis EUR.
De minimis není možné kumulovat s jinými podporami, pokud by kumulací došlo k překročení
hranice uvedené v blokových výjimkách.
Protože nařízení Evropské komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 lze jen obtížně
aplikovat na turistický ruch, následuje jen stručný přehled. Nejdůležitější je, že zde je horní
hranice celkové podpory stanovena na 500 tis. EUR a podpora nesmí ovlivňovat obchod mezi
členskými státy. Podpora se týká pouze a jenom služeb obecného hospodářského zájmu.
Příjemce tedy musí být tímto písemně pověřen.
Podporu de minimis dle Nařízení 360/2012 nelze poskytnout:
1) V oblasti rybolovu a akvakultury (Nařízení Rady (ES) č. 104/2000).
2) Zemědělská prvovýroba produktů dle přílohy Smlouvy.
3) Zpracování a uvedení na trh těch zemědělských produktů dle přílohy Smlouvy,
pokud je výše podpory určena na základě ceny nebo množství zakoupeného zboží
od prvovýrobců.
4) Pro podporu vývozu do třetích zemí nebo členských států a to jak přímo tak
vytvoření distribuční sítě.
5) Podpora domácích produktů na úkor dovážených produktů.
6) Činnost v uhelném sektoru dle rozhodnutí Rady 2010/787/EU
7) Nabývání vozidel pro nákladní dopravu u podniků, které ji provozují pro jiné.
8) Podpora určená podnikům v obtížích.

Centrální registr podpor dle de minimis
Centrální registr podpor malého rozsahu, tedy spadajících pod de minimis, byl v České
republice založen 1. ledna 2010. Do té doby neexistovala právní jistota, že nemůže dojít
k překročení stanoveného limitu dle de minimis a tím i k porušení patřičných norem. Registr
tedy vznikl jako řešení požadavku na jednotný centrální systém evidence podpor malého
rozsahu, které jsou poskytovány dle předpisů EU. Jedná se o informační systém, který spravuje
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spadá pod veřejnou správu.
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Rozsah zapsaných údajů stanoví vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do
centrálního registru podpor malého rozsahu. Na základě této vyhlášky, konkrétně § 3, mají
poskytovatelé podpor povinnost zapsat do registru identifikační údaje poskytnuté podpory.
Jedná se u fyzické osoby o jméno a příjmení, dále rodné číslo a adresu bydliště, případně adresu
podnikání. U právnické osoby se uvádí navíc obchodní jméno, IČO nebo daňové identifikační
číslo. Součástí zápisu je účetní období, datum poskytnutí podpory a výše podpory. Důležité je
uvést i právní akt, na základě kterého byla veřejná podpora přidělena, s odkazem na předpis
EU.
Konečně
nejdůležitější
pro
případnou
kontrolu
je
uvedení
formy
a účelu poskytnuté veřejné podpory. Součástí zápisu jsou i údaje o poskytovateli podpory.
Požadavky kladené na zápis řeší metodický pokyn Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. 120712 z roku 2012.
Zákon ukládá povinnost poskytovateli podpory před tím, než ji poskytne, aby si ověřil v registru
všechny náležitosti. Zejména zda nepřekročí stanovený limit 200,000 EUR za období, které je
stanoveno na tři poslední fiskální roky. Výši částky stanoví článek 2 odst. 2 Nařízení Komise
Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis. V případě dopravy činí 100,000 EUR, jak bylo zmíněno v předchozí části a zvláštní
pozornost je věnována celkové částce za Českou republiku v oblasti zemědělství a rybolovu.
Zápis do registru se provádí dálkově a doba pro zápis je stanovena do pěti dnů od poskytnutí
podpory. V případě podpory v zemědělství a rybolovu je nutná registrace na portálu eAGRI.
Příjemci zde mají omezený přístup, sloužící pouze ke zjištění jim poskytnutých podpor.
V případě finančních úřadů se podpory dle de minimis zavádí jako daňové zvýhodnění formou
slevy na dani, případně snížení daňového základu či odložení daně.
Doporučení pro praxi
Základním doporučením je již od počáteční fáze konzultovat případné nejasnosti s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže. Tím se zjednoduší příprava kvalitních podkladů pro notifikaci u
Evropské komise a získání veřejné podpory.
I když článek 107 Smlouvy obecně zakazuje poskytování veřejné podpory, existuje celá škála
výjimek, na jejichž základě ji lze poskytnout. Pak není nutné absolvovat notifikační proceduru.
Zejména se jedná o veřejnou podporu na základě obecného nařízení o blokových výjimkách
nebo veřejných podpor malého rozsahu de minimis. Tyto výjimky byly rozebrány
v předchozích částech příspěvku. K procesu notifikace je tak nutné přistoupit až po vyčerpání
těchto příležitostí.
Je potřeba se informovat na zákonnost přijímané veřejné podpory v případě, že tak neučiní
poskytovatel. Protože pokud bude následně poskytnutá podpora shledána za nezákonnou
a Evropská komise ji prohlásí dle čl. 107 Smlouvy za neslučitelnou s vnitřním trhem EU, bude
muset příjemce tuto podporu vrátit. Přitom se nemůže odvolávat ani na neznalost předpisů ani
na to, že tuto povinnost měl poskytovatel. Je důležité si s poskytovatelem ujasnit, zda podpora
je nebo není veřejnou podporou.
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Posledním doporučením, jak pro poskytovatele, tak příjemce, ovšem ne co do důležitosti, je
informovat ex post o poskytnuté a obdržené veřejné podpoře Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže dle §5 zákona č. 215/2004 Sb. Stejný zákon také ukládá povinnost zaznamenat do pěti
dnů podporu malého rozsahu do centrálního registru. Zde hrozí pokuta až 100 tis. Kč.
Poskytnutí veřejné podpory v praxi
Problematika veřejné podpory na úrovni kraje a města se týká těchto okruhů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zdravotnictví
Školství
Kultura a sport
Sociální oblast
Dopravní obslužnost
Životní prostředí

Co se týká v oblasti zdravotnictví, zejména tedy financování nemocnic, lze sice subjekty
rozdělit dle právní formy (obchodní společnosti, příspěvkové organizace, veřejné neziskové
ústavní zdravotnická zařízení), ale to není pro potřeby veřejné podpory směrodatné.
Provozování zdravotnických zařízení je dle názoru Evropské komise a Soudního dvora EU
ekonomickou činností. Například rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. července 2001, věc
EU C-157/99 nebo ze dne 12. července 2001, věc C-368/98. Stejný názor má Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Jsou zde naplněny i ostatní znaky veřejné podpory a proto je nutné při
financování takto k němu přistupovat.
Pokud se týká cestovního ruchu, je v praxi běžné, že většina aktivit se pokrývá s regionálního
operačního programu, tedy ROP. Tomu se tato práce nevěnuje a tato podpora tvoří samostatnou
kapitolu při rozvoji regionu.
Jednu oblast turistického ruchu ale lze financovat ze zdrojů veřejné podpory je destinační
marketing. Zde při porovnávání materiálů u nás a například v Rakousku je stále patrný rozdíl
v tom, jak na otázku veřejné podpory nahlížíme. I v ČR ale lze poskytnout podpora aktivit
v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit jeho
kvalitu a dostupnost. Tím také zvýšit atraktivitu lokality. Dále pro vývoj a zkvalitnění nabídky
konkurenceschopných témat a produktů z konkrétní destinace. Realizace efektivních
marketingových aktivit, podpora prodeje, prodej produktů. V rámci dotačních titulů je možné
žádat o dotaci na projekty, které přispějí k dosažení vnímaní konkrétní destinace jako:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

turisticky dostupná, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury.
efektivně využívající portfolio přirozeného potenciálu a dobrou image.
atraktivní pro různé cílové skupiny.
nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty.
nabídka služeb odpovídajících současným trendům a požadavkům cestovního ruchu.
nabízející potřebné pracovní příležitosti v turistickém ruchu zejména v ekonomicky
slabých oblastech.
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V oblasti cestovního ruchu lze využít blokovou výjimku – nařízení EK č. 800/2008. Ta se
týká regionální podpory, kdy investice musejí být zachovány min. 5 let v podporovaném
regionu,
a minimální příspěvek příjemce je 25 % způsobilých nákladů bez podpory. Přestože zde platí,
že nesmí být zaměření pouze do jednoho odvětví, má turistický ruch výjimku.
Samostatnou kapitolu pak tvoří veřejná podpora do oblasti sportu. V oblasti sportu z pohledu
pravidel veřejné podpory není Evropskou komisí vydán žádný specifický předpis. Z veřejných
prostředků se v oblasti sportu nejčastěji financuje sportovní infrastruktura (ať už výstavba či
provoz dané infrastruktury), popř. se poskytují dotace přímo na činnost sportovních klubů
(provozní podpora). Pravidla veřejné podpory v oblasti sportu jsou v takovém rozsahu,
v jakém sport představuje hospodářskou činnost. To je například případ profesionálních
sportovních klubů (obvykle dvě nejvyšší ligové soutěže), které se zapojují do ekonomických
činností, jakými jsou např. přestupy hráčů, uzavírání reklamních a sponzorských smluv. Na tyto
sportovní kluby je nahlíženo jako na podnik, a podpora dávající výhodu profesionálnímu
sportovnímu klubu bude mít potenciál narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi
členskými státy ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Z tohoto důvodu
by dotace ve prospěch profesionálních klubů měly být poskytovány v souladu
s relevantními předpisy Evropské unie upravujícími poskytování veřejné podpory. Provozní
podpora poskytována sportovním klubům působícím v prvních dvou nejvyšších ligových
soutěžích by mohla být z pohledu veřejné podpory ospravedlnitelná, pokud by plynula na
podporu sportovního rozvoje a výcviku mládeže v rámci těchto klubů. Naopak u amatérských
sportovních klubů, které nevykonávají ekonomickou činnost a jejichž členové se scházejí
zejména za účelem uspokojení svých sportovních potřeb, nebylo by nutné aplikovat předpisy
veřejné podpory.

Závěr
Veřejná podpora je součástí hospodaření firem i jednotlivců v České republice a upravují ji
jak předpisy Evropské unie, tak se řídí také českým právním řádem. Veřejná podpora se
posuzuje na základě čtyř základních kritérií. Tedy zda se jedná o podporu z veřejných
prostředků, jaké z ní plynou výhody, zda nenarušuje hospodářskou soutěž a jak ovlivňuje
obchod mezi jednotlivými státy EU dle článku 107 a 108 Smlouvy. Současně se zkoumá, zda
veřejná podpora spadá do režimu de minimis, tedy veřejné podpory malého rozsahu, kdy
nedochází k narušení hospodářské soutěže a tato podpora je tak povolena. Výhodou je, že
Evropská komise stanovila blokové výjimky. Tím se rozumí takový okruh kategorií a druhů
veřejné podpory, u nichž se za dodržení určitých podmínek předpokládá jejich slučitelnost
s vnitřním trhem EU a lze je bez nutnosti detailního přezkumu ze strany Evropské komise
relativně jednoduše poskytnout. Například v turistickém ruchu lze využít blokovou výjimku
z nařízení EK č. 800/2008.
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V každém případě může být systém veřejné podpory významnou částí financování rozvoje
regionu a tím i turistického ruchu. Proto by neměl být ze strany poskytovatelů služeb v této
oblasti přehlížen.
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STABILITA MASTNÝCH KYSELÍN V RASTLINNÝCH NÁPOJOCH
POČAS ICH SKLADOVANIA
STABILITY OF FATTY ACIDS IN PLANT-BASED BEVERAGES
DURING STORAGE
Ján Durec, Kristína Kukurová, Emil Kolek, Blanka Tobolková, Dagmar Kozelová
Abstrakt
Sledovali sme obsah mastných kyselín v rastlinných alternatívach – nápojoch (mandľový, kešu,
kokosový). Nápoje boli vyrobené fyzikálnym spôsobom bez použitia aditívnych látok a naplnené
boli v PET barierovom obale v inertnej atmosfére studenou aseptickou technológiou. Doba
minimálnej trvanlivosti bola navrhnutá na 4 mesiace. Po tomto čase bol pozorovaný pokles
obsahu najcitlivejšej minoritnej ω-3 mastnej kyseliny α-linolénovej s vyšším obsahom dvojných
väzieb pod limit stanovenia použitej analytickej metódy, čo poukazuje na počiatočné štádia
oxidačných procesov, hoci na chuti a vôni výrobkov sa ešte žiadne výrazné negatívne zmeny
neprejavovali.
Kľúčové slová:
rastlinné nápoje (mandľové, kešu, kokosové), skladovanie, FAME, GC-MS/MS
Abstract
Fatty acids were observed in plant alternatives - beverages (almond, cashew, coconut).
Beverages were made without the use of additives and filled in PET, a barrier coating in an
inert atmosphere by cold aseptic technology. Minimum shelf life was designed for 4 months.
After this time, the decrease in the content of the most sensitive minor omega-3 fatty acid alphalinolenic acid with a higher content of double bonds below the limit of determination of the
analytical method was observed indicating the initial stages of the oxidation processes,
although no significant negative changes occurred on the taste and aroma of the products.
Key words:
plant-based beverages (almond, cashew, coconut), shelf-life, FAME, GC-MS

Orechy obsahujú značné množstvo biologicky aktívnych látok a zložiek podporujúcich zdravie
(Miraliakbari a Shahidi, 2008; Alasalvar et al., 2009). Sú vysoko výživné a obsahujú makro
zložky (tuky, proteíny a sacharidy) (Venkatachalam a Sathe, 2006), mikrozložky (minerály a
vitamíny) (USDA, 2013), biologicky významné tuky (MUFA, PUFA, monoacylglyceroly,
diacylglyceroly, tokoferoly, tokotrienoly, fytosteroly, fytostanoly, skvalen, terpenoidy,
karotenoidy, chlorofyly, éterické oleje (Maguire et al., 2004; Fang et al., 2005; Ryan et al.,
2006; Bolling et al., 2011). Orechy obsahujú množstvo typov prírodných antioxidantov s
rôznymi vlastnosťami. Okrem známych antioxidantov (napríklad vitamínov A, C a E
a minerálnych látok, Se) existuje množstvo potravinových antioxidantov (napríklad
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karotenoidov, ako je ß-karotén a lykopén (Alasalvar a Shahidi, 2009), ktoré zohrávajú
významnú úlohu pri ich ochrane v priebehu technologického procesu a skladovania. Orechy sa
značne líšia v obsahu kalórií a v zložení tuku a často sú vylúčené z diéty kvôli ich vysokému
obsahu tuku (Sabate, 2003).
Rastlinné nápoje sa vyrábajú extrakciou z rôznych druhov strukovín (prevažne sója), orechov
(mandľa, kešu, kokos a pod.) alebo cereálií (ryža, ovos, pšeno, quinoa, špalda a pod.)
zmiešaním s vodou, namáčaním, preplachovaním, mixovaním a následnou filtráciou
a oddelením tuhých nerozpustných častí. Do nápojov bývajú pridávané aj iné zložky pre
zlepšenie chuti, textúry, stability alebo nutričnej hodnoty výrobku (Jeske et al., 2018; Kundu et
al., 2018).
Alternatívy rastlinné nápoje sa pripravujú dezintegráciou rastlinného materiálu, čo spôsobuje,
že zloženie a veľkosť častíc je nerovnomerné. Veľkosť častíc a stabilita konečného produktu
závisia od charakteru suroviny, metódy použitej na dezintegráciu a podmienok skladovania
(Cruz et al., 2007). Jednou z hlavných funkčných požiadaviek sú alternatívy mlieka, ktoré
eliminujú problém alergie na kravské mlieko, intoleranciu laktózy a prevalenciu
hypercholesterolémie (Valencia-Flores et al., 2013).
V procese výroby a skladovania rastlinných nápojov je dôležitá ochrana tukov pred oxidáciou.
Ide hlavne o mono- a poly-nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa môžu rozkladať pôsobením
enzýmov (lipáz), svetla, tepla, vzduchu (kyslíka) alebo voľných radikálov. Profil mastných
kyselín je daný zložením a pôvodom použitých surovín, či ide o mastné kyseliny z orechov ako
mandľa, kešu, kokos, alebo z pridaného rastlinného oleja. Všetky tieto zložky určujú finálne
zloženie mastných kyselín a pomer nenasýtených a nasýtených mastných kyselín vo výrobku
(Durec, 2017).
Fyzikálne vlastnosti emulzie nápojov z orechov nie sú dostatočne preštudované. Boli využité
poznatky o ohreve a homogenizácií a ako ovplyvňujú stabilitu emulzií z orechov. Avšak
mechanizmy takýchto zmien stability emulzie sú stále nejasné. Kokosové mlieko je prírodná
emulzia extrahovaná s minimálnym spracovaním čerstvých kokosových orechov. Veľkosť
častíc emulzie je prirodzene rádovo desiatke μm a môže byť len mierne znížená pri
homogenizácii, pretože kvalita a množstvo emulgátorov, prirodzene prítomných je nízke.
Homogenizované emulzie majú tendenciu byť schopné sa vyzrážať, pravdepodobne
premosťujúcou flokuláciou, čo zvyšuje viskozitu produktu. Tepelná úprava zvyšuje stupeň
vločkovania, pravdepodobne kvôli hydrofóbnym atraktívnym proteínom po denaturácii a vedie
k zvýšeniu účinnej veľkosti častíc a zdanlivej viskozity. Krémová stabilita emulzie sa zlepšila
pri zahrievaní, pretože väčšie vločky môžu tvoriť sieť v získanej emulzii (Coupland
a Tangsuphoom, 2006).
Cieľom štúdie bolo navrhnúť vhodnú dobu minimálnej trvanlivosti nových druhov rastlinných
nápojov vyrobených pomocou patentovanej technológie na základe stabilného profilu mastných
kyselín a identifikovať prvotné zmeny v profile mastných kyselín počas ďalšieho skladovania
výrobkov vyznačujúcich sa ešte prijateľnou kvalitou, bez zmeny chute a vône v dôsledku
oxidačných procesov.
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MATERIÁL A METÓDY
Vzorky rastlinných nápojov
Rastlinné nápoje (mandľové natural, mandľové sladené s medom, kešu sladené a kokosové
natural) boli vyrobené bez prídavku konzervačných látok za aseptických podmienok
a skladované 7 mesiacov pri teplote 4 ± 2 °C. Počas skladovania bol vo výrobkoch sledovaný
profil mastných kyselín s 2 týždňovým až mesačným odberom vzoriek.
Extrakcia a esterifikácia mastných kyselín
Na extrakciu mastných kyselín bol použitý postup podľa autorov Soják et al. (2013) pomocou
hexánu a metanolu s následnou esterifikáciou extraktov metoxidom sodným. Do centrifugačnej
skúmavky bolo k 100 µl rastlinného mlieka pridaných 2 ml hexánu, a po premiešaní na vortexe
bola uzatvorená skúmavka umiestnená na 5 min do ultrazvuku a následne na 25 min na
trepačku. V ďalšom kroku bol pridaný 1 ml metanolu a opäť na 5 min do ultrazvuku a 25 min
na trepačku. Takto pripravené extrakty boli centrifugované 10 min pri 10 tis ot.min-1 pri
laboratórnej teplote. K 1 ml číreho supernatantu vrchnej hexánovej vrstvy bolo pridané 40 µl
etylacetátu a 100 µl esterifikačného činidla (koncentrácie 0,5 M metanolátu sodného
pripraveného rozpustením 0,5 g. 20 ml-1 metanolu). Po 15 min pretrepávania bola esterifikácia
ukončená prídavkom 60 µl kyseliny šťaveľovej (0,5 g. 15 ml-1 metanolu). Vzorky boli pred
chromatografickou analýzou ešte 10 min centrifugované pri vysokých otáčkach (15 tis ot.min1
) pri laboratórnej teplote a 1 ml čírej vzorky bol umiestnený do závitovej sklenenej vialky
s uzáverom a silikónovým septom s PTFE vrstvou.
Analýza profilu metylesterov mastných kyselín s GC-MS/MS
Na analýzu metylesterov mastných kyselín bola použitá plynová chromatografia s hmotnostnou
detekciou GC-MS/MS (Agilent Technologies – Model 5975C). Separácia bola realizovaná na
Agilent J&W GC kolóne s polárnou fázou DB-23 (60 m x 0,25 mm i.d. x 0,25 μm) v prúde
hélia s prietokom 40 cm.s-1 v tepelnom programe 130 °C (2 min) 4 °C.min-1 do 230 °C (1 min)
a 1 μl nástrekom vzorky pri 250 °C v split móde 50:1.
Štatistické spracovanie výsledkov
Výsledky analýzy profilov mastných kyselín boli spracované štatisticky výpočtom
aritmetického priemeru a stanovením smerodajnej odchýlky. Významnosť rozdielov bola
posudzovaná metódou ANOVA na hladine významnosti 95 %. Všetky namerané výsledky boli
spracované metódami multivariačnej štatistickej analýzy: analýzou hlavných komponentov
(PCA), faktorovou analýzou (PCF) a kanonickou diskriminačnou analýzou (CDA) s cieľom
klasifikácie vzoriek podľa zvolených kritérií (druh a čas skladovania).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Profil mastných kyselín v mandľovom a kešu nápoji bol z hľadiska obsahu jednotlivých
mastných kyselín veľmi porovnateľný (obr. 1). V oboch druhoch nápojov dominovala
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mononenasýtená (MUFA) kyselina olejová a kyselina linolová, ktorá patrí medzi ω-6
polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA). Obsah kyseliny olejovej mal mierne vyššie
zastúpenie v mandľovom nápoji (65–66 % z celkového obsahu mastných kyselín) v porovnaní
s kešu (56 %) a obsah kyseliny linolovej bol naopak o niečo vyšší v kešu nápoji (29 %) ako
v mandľovom (24–25 %). V celkovom profile mastných kyselín oboch rastlinných nápojov
bola stanovená aj kyselina palmitová (5–6 % v mandľovom, 8 % v kešu), stearová (0,6 – 0,8 %
v mandľovom, 3,6 % v kešu) a ω-3 mastná kyselina α-linolénová (0,2 – 0,6 %).
Kokosový rastlinný nápoj mal odlišný profil (obr. 1) s dominanciou nasýtených
mastných kyselín s krátkym reťazcom ako je kyselina laurová (53 % zastúpenie), tiež
myristová (17 %), palmitová (10 %), kaprónová (6,5 %) a stearová (2,6 %). Prítomná bola aj
kyselina olejová (9 %), kyselina linolová (2 %) a kyselina α-linolénová (0,1 %).

C 10:0
kešu
nápoj

mandľový nápoj

kokosový nápoj

C 12:0
C 14:0
C 16:0
C 18:0
C 18:1 cis-9
C 18:2 cis-9,12
C 18:3 cis-9,12,15

Obr. 1 Porovnanie profilov mastných kyselín rastlinných nápojov (kyselina kaprónová,
laurová, myristová, palmitová, stearová, olejová, linolová, α-linolénová)

Presnosť a opakovateľnosť metódy stanovenia sa pohybovala na úrovni 5–10 %, čo bolo
spôsobené nižšou homogenitou vzoriek hlavne ku koncu skladovania v dôsledku tvorby
vločiek. Počas navrhovanej doby minimálnej trvanlivosti výrobkov neboli pozorované žiadne
signifikantné zmeny v zastúpení jednotlivých mastných kyselín (štatisticky vyhodnotené
pomocou testu ANOVA na hladine významnosti 95 %). Prvé zmeny v profile mastných kyselín
boli pozorované až po uplynutí navrhovanej doby 4 mesačnej minimálnej trvanlivosti
výrobkov, kedy bol obsah ω-3 mastných kyselín s vyšším počtom dvojných väzieb pod limitom
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stanovenia, čo indikuje začiatok nežiaducich oxidačných procesov, ktoré sa však senzoricky
neprejavovali ani na konci experimentu po ďalších 3 mesiacoch skladovania.
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Obr. 2 Klasifikácia rastlinných mliek v priebehu skladovania podľa profilu mastných
kyselín na základe multivariačnej štatistickej analýzy CDA (nápoje: MAN – mandľový
natural, MAS – mandľový sladený s medom, KE – kešu sladený, KO – kokosový
natural)
Použitím multivariačnej štatistickej metódy (MŠM) kanonickej diskriminácie, ktorá je
vhodným nástrojom pre vyhodnocovanie veľkého súboru dát a odhaľovania skrytých vzťahov
medzi premennými, boli jednotlivé druhy rastlinných mliek jednoznačne klasifikované
v závislosti od druhu (mandľový, kešu a kokosový), pričom mandľový nápoj natural sa od
nápoja sladeného medom podľa profilu mastných kyselín neodlišoval. Kešu nápoj aj napriek
profilu mastných kyselín s rovnakým zastúpením ako mandľový nápoj tvoril samostatný zhluk
s 93 % úspešnosťou klasifikácie.
V procese skladovania výrobkov sa vo všetkých sledovaných druhoch rastlinných mliek začali
zo spoločných zhlukov výraznejšie oddeľovať vzorky až po uplynutí navrhovanej doby 4
mesačnej minimálnej trvanlivosti výrobkov. Spracovanie výsledkov pomocou MŠM poukázalo
na možný protektívny účinok medu v mandľovom mlieku a pomalší priebeh oxidácie mastných
kyselín s dvojnými väzbami.
Záver
Z hľadiska stability profilu mastných kyselín sa ukázala navrhovaná 4 mesačná doba
minimálnej trvanlivosti nových výrobkov vhodná pre všetky druhy rastlinných nápojov
(mandľové, kešu a kokosové). Po tejto 4 mesačnej dobe bol zaznamenaný pokles v obsahu
mastných kyselín obsahujúcich dvojné väzby, ktoré sú najcitlivejšie na oxidačné procesy.
Kvalita výrobkov z hľadiska senzorickej analýzy a vplyvu oxidácie na chuť a vôňu neboli
počas ďalších 3 mesiacov signifikantné a výrobky boli ešte vhodné na konzumáciu. Napriek
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tomu na základe stability profilu mastných kyselín bola navrhnutá 4 mesačná doba minimálnej
trvanlivosti výrobkov, kedy si výrobky zachovali vysokú kvalitu.
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HODNOCENÍ CELKOVÉ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY ČESKÝCH PIV
BĚHEM JEJICH VAŘENÍ VE VZTAHU K CELKOVÉMU OBSAHU
POLYFENOLICKÝCH LÁTEK
EVALUATION OF THE TOTAL ANTIOXIDATION ACTIVITY OF
CZECH BEER DURING OF THEIR BREWING IN RELATION TO THE
TOTAL POLYPHENOLIC SUBSTANCES CONTENT
Miroslav Fišera, Pavel Valášek, Stanislav Kráčmar, Pavla Burešová, Pavel Tvrzník
Abstrakt
V práci byl zpracován celkový obsah fenolických látek "českých typů piv" a tomu
odpovídajících 30 sladin, mladin a 18 hotových piv, které byly stanoveny spektrofotometrickou
metodou Folin-Ciocalteau a výsledky vyjádřeny jako ekvivalent kyseliny ferulové (FAE).
Celkový obsah fenolických látek se pohyboval od 33 do 233 mg/l u všech mladin a od 147 do
249 mg/l u všech zkoumaných piv v této studii. Výsledky ukazují, že došlo ke značnému snížení
celkového obsahu fenolických látek ve všech případech od zpracování sladiny. Zvýšení
celkového obsahu polyfenolů bylo pozorováno u všech vzorků po varu sladiny s chmelem a
poté zůstaly relativně stabilní i u hotových piv. Celková antioxidační aktivita (jako ekvivalenty
kyseliny gallové - GAE v mmol/l) byla měřena dvěma způsoby - in vitro testy: měření velikosti
vychytávání radikálů 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylu (DPPH·), která je založena na schopnosti
vzorku zachytávat organické volné radikály a druhá, redukční, založená na určování
antioxidační schopnosti (FRAP), což je míra redukční síly vzorku působící na komplex Fe (III).
Výsledky naznačují, že rozdíly v celkové hodnotě FRAP mezi sladinami a mladinami šesti
druhů piv "českého typu" jsou vyšší než celkový součet hodnot DPPH·. Hodnoty zachytávání
volných radikálů se pohybovaly od 0,46 do 0,66 mmol GAE/l pro všechny sladiny a mladiny a
od 0,49 do 0,64 mmol GAE/l u všech piv. Redukční potenciál byl v rozmezí od 0,52 do 1,32
mmol GAE/l pro všechny sladiny a mladiny a od 0,67 do 1,32 mmol GAE/l pro všechna piva.
Na základě těchto dvou rozdílných testů nejsou patrné zásadní rozdíly v antioxidačních
aktivitách mezi sladinou, mladinou a pivem ve všech studovaných vzorcích piv na různých
stupních během procesu vaření.
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Abstract
The total content of phenolics of “Czech brews” and their corresponding 28 worts and 17 beers
was determined by a spectrophotometric Folin-Ciocalteau method as ferulic acid equivalents
(FAE). The content of total phenolics ranged from 33 to 233 mg/L for all worts and from 147
to 249 mg/L for all beers investigated in this study. The results indicate that there was a
considerable decrease of total phenols contents in all cases after wort collection. The increase
of the total polyphenols contents was observed in all samples after wort boiling with hops and
then they remain relatively stable for beers. The total antioxidant activity (as gallic acid
equivalents – GAE in mmol/L) was measured by two in vitro assays: 1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl (DPPH▪) radical scavenging activity, which is based on the ability of a sample
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to scavenge organic free radicals and ferric reducing/antioxidant power (FRAP), which is
measure of the reducing power of the sample. The results indicate that differences in the total
sum of FRAP values among worts and beers of six kinds of “Czech brews” are higher than the
total sum of DPPH▪ values. The free radical scavenging activities ranged from 0.46 to 0.66
mmol GAE/L for all worts and from 0.49 to 0.64 mmol GAE/L for all beers. The reducing
power ranged from 0.52 to 1.32 mmol GAE/L for all worts and from 0.67 to 1.32 mmol GAE/L
for all beers. Based on these two different assays, there is not much variation in antioxidant
activities among worts and beers in all studied brews at the various stages during the brewing
process.
Keywords:
beers, worts, total antioxidant activity, total content of phenolics, Folin-Ciocalteau method,
DPPH▪, FRAP
ÚVOD
Pivo je komplexní nízkoalkoholický nápoj s pěnivou osvěžující chutí. Je to populární nápoj po
tisíce let. Pivovary často prohlašují pivovarnictví jako nejstarší biotechnologický proces (od
první civilizace světa – sumerské v Mezopotámii - 4000 př.nl). Pivo nebylo hořké a ve
starověku bylo poněkud nevýrazné, protože až do osmého století nebyl používán při výrobě
piva chmel (Bamforth, 2003). V současné době je pivo vyrobeno z ječmene (sladu), chmele,
vody a kvasnic, a proto je bohaté na živiny, minerální látky a vitamíny (včetně sacharidů a
aminokyselin), ale také poskytuje různé složky bez výživných hodnot včetně polyfenolických
látek. Chmel se přidává jako ochucující přísada a stabilizátor a dává pivu své jedinečné aroma
a osvěžující hořkost.
Pivo je důležitou potravinou v každodenní stravě a lidé mu přisuzují i léčebné účinky. Nedávno
se obnovil zájem zaměřený na pivo a jeho zdravotní aspekty jako běžný nápoj bohatý na
polyfenoly se středně silnou antioxidační aktivitou. Pivní polyfenoly byly většinou zkoumány
s ohledem na jejich potenciální antioxidační aktivitu, a jejichž obsah zvyšuje chuťové
charakteristiky a stabilitu piva včetně pozitivního vlivu na lidské zdraví (Kondo, 2004).
Jedna z důležitých vlastností v piva a z hlediska určování trvanlivosti baleného piva je jedna z
nejdůležitějších vlastností a tou je stabilita chuti piva. Chuťová stabilita piva závisí především
na obsahu kyslíku v baleném pivu. Avšak také jednotlivé stupně výroby piva, jako je sladování,
rmutování, vaření a balení, mohou ovlivnit stabilitu chuti. Prodloužení doby skladovatelnosti
posunutím procesu zvětrávání (oxidace) je jednou z největších výzev, jimž dnes pivovarnictví
čelí. V posledních letech bylo vynaloženo značné úsilí na to, aby se zabránilo přístupu kyslíku
během procesu výroby piva a také aby se úroveň celkového obsahu kyslíku v obalu dostala pod
hranici 0,1 mg/l. Ale i za těchto podmínek je oxidační zvětrávání piva stále patrné.
Minimalizace tvorby a aktivity reaktivních kyslíkových sloučenin (ROS) (O-2, HOO •, H2O2 a
HO •) u piva a mladiny musí být prvním krokem ke zlepšení stability piva. Antioxidanty snižují
rychlost oxidačních reakcí. Proto se pozornost stále více zaměřuje na zvyšování antioxidační
aktivity samotného piva (Lu et al., 2007).
Existuje mnoho endogenních antioxidantů, jako jsou polyfenoly, produkty Maillardovy reakce
a sirných sloučenin přítomných v pivu. Mezi těmito antioxidanty jsou polyfenoly zvláště
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zajímavé pro pivovary, protože hrají klíčovou roli v procesu vaření tím, že zpomalují nebo
zabraňují oxidačním procesům. Většina polyfenolů piva pochází ze sladu (70-80 %), zatímco
20-30 % pochází z chmele (Gerhauser et al., 2009). Dále procesy ovlivňují chemické změny,
polymerace fenolických látek a tvorba polyfenolů, které mohou nastat během varu mladiny a
případně během fermentace a skladování piva. Polyfenolické složky piva představují strukturně
velmi rozmanitou skupinu a patří do tříd jednoduchých fenolů, derivátů kyseliny benzoové a
kyseliny skořicové, kumarinů, katechinů, di-, tri- a oligomerních proantokyanidinů, chalkonů a
flavonoidů, které všechny mají antioxidační a antiradikálové vlastnosti, stejně jako další
biologické účinky. Několik studií prokázalo vysokou in vitro celkovou antioxidační kapacitu
piv (MontanarI et al., 1999) a následný výzkum ukázal, že tyto antioxidační složky jsou
skutečně biologicky dostupné.
Bylo provedeno několik studií o antioxidační aktivitě a obsahu polyfenolů v pivu (Lugasi et al.,
2003). Tyto studie se však zaměřily na vztah mezi antioxidační aktivitou a celkovým obsahem
polyfenolů, avšak omezené údaje jsou dostupné o fenolických profilech (celkové a jednotlivé
obsahy polyfenolů) a jejich vliv na antioxidační aktivitu piva. Kromě toho je obtížné porovnávat
údaje v literatuře z důvodu nedostatečné shody o vhodném způsobu analýzy polyfenolů a
hodnocení antioxidační aktivity. V důsledku toho informace v literatuře o úrovních a druzích
polyfenolů nejsou úplné a často jsou také protichůdné. Pivo je složitá směs přírodních sloučenin
a aktivity a mechanismy působení antioxidantů přítomných v pivu z velké části závisí na složení
a podmínkách testovacího systému. Různé metody hodnocení antioxidační aktivity založené na
různých reakčních mechanismech mohou poskytnout různé výsledky hodnocení (Zhao et al.,
2010). Navíc vzájemné inhibiční nebo synergické účinky mohou ovlivnit celkovou antioxidační
aktivitu takto komplikovaných směsí polyfenolických látek.
Obecným cílem této studie bylo zjistit obsahy polyfenolických látek v průmyslovém procesu v
plném rozsahu ve všech vybraných sladinách, mladinách a pivech, jejich osud během hlavních
pivovarnických postupů výroby „českých typů piv“ a porovnat šest druhů piv a jim
odpovídajících 30 sladin a mladin a 18 piv z pivovaru Janáček, Uherský Brod, Česká republika
a to z pohledu stanovení celkového obsahu polyfenolických látek a z hlediska vyhodnocení a
porovnání šesti druhů piv vařených "českým způsobem" a jejich odpovídajících meziproduktů
pivovarské technologie pivovaru Janáček metodou DPPH· zhášení radikálů a metodou FRAP
určením redukčního potenciálu.

MATERIÁLY A METODY
Chemikálie
Folin-Ciocalteau činidlo, kyselina gallová, (+) - katechin, kyselina vanilová, kyselina pkumarová, kyselina ferulová, kyselina sinapová, rutin, anhydrid kyseliny trifluoroctové
(TFAA), acetonitril (ACN) a methanol (všechny od společnosti Sigma – Aldrich), Na2CO3 (z
Penta, Chrudim, Česká republika) a kyselina ferulová (od firmy Merck, Darmstadt, Německo).
Zásobní roztok DPPH· připraví rozpuštěním pevného přípravku v methanolu o koncentraci 0,2
mol / l. Pracovní roztok DPPH· byl připraven s koncentrací
c=100 µmol/l v acetátovém
pufru o pH 4,3 v poměru 1: 2 (DPPH·: pufr). Roztok 2,4,6-tripyridyl-s-triazinu (TPTZ, 5 ml,
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10 mmol / l ve vodě) byl smíchán s 50 ml acetátového pufru o pH 3,6 a 5 ml FeCl3.H20 (20
mmol/l) k přípravě TPTZ reagentu. Zásobní standardní roztoky (přibližně 1000 μg/ml) každé
polyfenolové látky byly připraveny v methanolu vážením přibližně 0,001 g analytu do 10 ml
odměrné baňky a zředěním na konečný objem. Postupně se připraví jednotlivé koncentrace
smíšeným standardního roztoku v methanolu, čímž se získají koncentrace 10, 20, 30 a 50 μg/ml
pro každou polyfenolovou sloučeninu. Všechny standardní roztoky byly uchovávány ve tmě při
teplotě 4 ° C a byly stabilní nejméně po dobu tří měsíců. Všechny použité roztoky byly
přefiltrovány přes 0,45 μm Nylonové membránové filtry (13 mm, Gronus filter, SMI-LabHut
Ltd, Gloucester, UK).

Instrumentace
Na měření spektrálních veličin byl použit spektrofotometr UV-VIS Libra S6 (Biochrom Ltd,
Cambridge, Velká Británie) a na přípravu vzorků byla použita ultrazvuková lázeň (PSO 4000
A, Kraintek, Slovensko).

Vzorky piv a meziproduktů
Bylo analyzováno celkem šest druhů "českých typů piv" (označených jako A–F) zpracovaných
různými technologiemi z pivovaru Janáček, Uherský Brod, Česká republika a jejich
odpovídající 30 mladin a 18 finálních piv. Byly shromážděny v různých etapách procesu vaření
piva takto: 1. sladina (čerstvý rmut) "přední část" - meziprodukt v procesu vaření piva (sladký
roztok bez chmele obsahující sacharidy a bílkoviny). Obsahuje nejvyšší množství
polyfenolických látek, 2. První sladina – po stažení první sladiny (obsah extraktu: 16-20 %),
dochází ke snížení množství polyfenolů, což je způsobeno zadržením polyfenolů ve využitých
zrnech (ve filtrační vrstvě). 3. Třetí sladina – poslední extrakt (koncentrace extraktu: 0,5-1 %),
hlavní množství látek již bylo odfiltrováno, konečný obsah extraktu v usazeném rmutu musí
být nižší než 0,8 %, 4. nechmelená sladina - po scezení se pivovarská sladina vaří ve varném
kotli nejméně jednu hodinu s přidáním chmele na sterilizaci a koagulaci proteinů a izomeraci
hořkých látek. 5. Chmelená mladina – na začátku po přidání několika gramů chmele (Žatecký
červeňák) a následném varu mladiny se přidá druhá dávka chmele na konci vaření v této fázi
výroby. 6. Mladé pivo – po fermentaci ochlazené směsi (cca jeden týden) získáváme tzv.
"Mladé pivo" nebo "zelené pivo" (které není pitné, jelikož v průběhu fermentace vzniká řada
senzoricky aktivních látek nepřijatelné chuti a zápachu). 7. Nefiltrované pivo – po dozrávání
nebo “ležení“ (několik týdnů při teplotě 0 °C), 8. Filtrované pivo – po oddělení pevných a
kalových částic. Vzorky piva byly odplyněny v ultrazvukové lázni PSO 4000 A před analýzami
(zbavení se oxidu uhličitého). Odplyněné pivo a mladiny byly filtrovány přes 0,45
mikrometrový nylonový membránový filtr.
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METODY
Stanovení celkového obsahu polyfenolů (TPC)
Celkový obsah polyfenolů byl stanoven pomocí mírně modifikované metody Folin-Ciocalteau
(Singleton et al., 1965), kdy 25 µl vzorku bylo smícháno s 1 ml 10x zředěného Folin-Ciocalteau
činidla a ponecháno reagovat 3 minuty. Poté bylo přidáno 5 ml 200 g/l roztoku Na2CO3 a
konečný objem byl doplněn deionizovanou vodu na 50 ml. Absorbance byla měřena
spektrofotometrem Libra S6 při 765 nm po 2 hodinách reakce při laboratorní teplotě. Celkový
obsah polyfenolů byl stanoven za použití šestibodové kalibrační křivky s koncentracemi
kyseliny ferulové 0, 50, 100, 150, 200, 250 mg/l jako standard. Kalibrační křivka byla striktně
lineární (A = 0,0017 c + 0,0053, r2 = 0,9975, kde A je hodnota absorbance, c je koncentrace
kyseliny ferulové ve standardních roztocích) v koncentračním intervalu 0 až 250 mg/l kyseliny
ferulové (tabulka 1). Celkový obsah polyfenolů byl vyjádřen jako mg/l ekvivalentů kyseliny
ferulové (FAE). Analytické parametry kalibračních křivek byly vypočítány pomocí programu
Excel.
Měření celkové antioxidační aktivity pomocí DPPH· testu
Aktivace zhášečů volných radikálů ve vzorcích v procesu vaření piva byla stanovena metodou
DPPH· (Brand-Wiliams et al., 1995, Liegeois et al., 2000) s některými modifikacemi a
změnami. Filtrovaný vzorek (150 µl) byl přidán do 9,5 ml pracovního roztoku DPPH·.
Absorbance při 517 nm byla měřena poté, co byl roztok ponechán v tmě po dobu 30 minut.
Vyšší pokles absorbancí reakční směsi ukázal vyšší aktivitu zachytávání volných radikálů.
Procentuální inhibice absorbance roztoku DPPH· se vypočítá za použití následující rovnice:
Inhibice % = [(Abst0-Abst30min) / Abst0] x 100, kde Abst0 byla absorbance DPPH· měřená na
začátku v čase nula a Abst30min byla absorbance DPPH· po 30 minutách inkubace.
Kalibrační křivka jako funkce procentuálního podílu zhášení DPPH· radikálu byla
konstruována na standard kyselinu gallovou. Byla striktně lineární (ΔA = 1099,8 c - 16,261, r2
= 0,9975, kde ΔA je rozdíl v hodnotách absorbancí, c je koncentrace kyseliny gallové ve
standardních roztocích) v koncentračním intervalu 0,02 až 0,1 μmol/0,15 ml kyseliny gallové.
Aktivita vychytávání volných radikálů byla vyjádřena jako milimolů ekvivalentů kyseliny
gallové (GAE) na litr vzorku (mmol GAE/l) (Tabulka 1). Analytické parametry kalibračních
křivek byly vypočítány pomocí programu Excel.
Měření celkové antioxidační aktivity pomocí testu FRAP
Stanovení redukčního potenciálu železitého komplexu (FRAP) je jednoduché měření
redukčního účinku antioxidantů. Redukční aktivita vzorků v jednotlivých fázích výroby piva
byla stanovena metodou FRAP (Justin et al., 2009) s některými modifikacemi. Reakční činidlo
v testu FRAP bylo připraveno smícháním 5 ml 10 mmol / l TPTZ ve vodě, 50 ml acetátového
pufru (pH 3,6) a 5 ml 20 mmol/l FeCl3.H2O. Každý filtrovaný vzorek (25 µl) byl přidán ke 4
ml reakční směsi. Absorbance při 593 nm byla měřena spektrofotometricky poté, co byl roztok
ponechán ve tmě po dobu 10 minut. Zvýšená absorbance reakční směsi ukázala zvýšenou
redukční sílu. Rozdíl v absorbancích (ΔA = A10 – A0 min v 10. a 0. min) se vypočítá a vztahuje
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se na ΔA Fe (II) standardního roztoku. ΔA je lineárně úměrná koncentraci antioxidantů.
Kalibrační křivka konstruovaná s kyselinou gallovou jako standardem byla přísně lineární (ΔA
= 2,7473 c + 0,0006, r2 = 0,9975, kde A je hodnota absorbance, c je koncentrace kyseliny
gallové ve standardních roztocích) v koncentračním intervalu 0,005 - 0,04 μmol/25 μL kyseliny
gallové. Konečné výsledky byly vyjádřeny v milimolech ekvivalentů kyseliny gallové (GAE)
na litr vzorku (mmol GAE/l) (Tabulka 1). Analytické parametry kalibračních křivek byly
vypočítány pomocí programu Excel.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Stanovení celkového množství polyfenolů ve sladinách a pivech (vyjádřeno
v ekvivalentech kyseliny ferulové – FAE)
Polyfenoly hrají zásadní roli jak v chuti, tak také ve stabilitě a koloidní stálosti piva. Jsou také
obecně považovány za jeden z velmi důležitých zdrojů antioxidantů v pivu, v pivovarských
surovinách a v pivovarských výrobcích, jako jsou slady, sladina, chmelové a chmelové
produkty, mladina a mladé pivo (Bamforth, 2003; Briggs et al., 2004; Zhao et al., 2010). "Piva
českého typu" zpracované různými technologiemi z pivovaru Janáček a jejich sladiny, mladiny
a piva byly zkoumány pomocí Folin-Ciocalteau testu.
Celkový obsah polyfenolů (TPC)
Stanovení celkového obsahu polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech je uvedeno v tabulce
1 a na obr. 2. Šest druhů piv "českého typu" (označených jako A–F) a jejich odpovídajících 30
sladin a mladin a 18 piv vykazovalo značné rozdíly v jejich celkovém obsahu polyfenolů, jež
se pohybovaly v rozmezí 33 až 233 mg FAE/l pro všechny sladiny a mladiny a 147 až 246 mg
FAE/l u všech studovaných piv. Nejvyšší obsah TPC (246 mg/l) byl stanoven v pivu Comenius
14° (Typ piva C) a nejnižší hodnota TPC (147 mg/l) byla vyhodnocena u piva Patriot 11 °, které
jsou v souladu s regionální značkou "České pivo" studované Obručou et al. (2009) (165 - 201
mg/l). Nicméně výsledky byly nižší než data od Lugasi (2003) (270–600 mg/l), ale vyšší než u
Shahidi a Naczk (Shahidi et al., 1995) (60–100 mg/l). To může být způsobeno rozdíly v
surovinách, v procesu vaření a původní navážky nebo v původním extraktu, což je počet gramů
cukru ve 100 g sladiny (° P) uváděno pomocí stupnice Plato.
Během procesu vaření piva dochází ke změnám celkového obsahu polyfenolů především po
oddělení sladiny, po varu a po fermentaci. Výsledky uvedené v tabulkách 2 a 3 ukazují, že došlo
ke značnému poklesu celkového obsahu polyfenolů po oddělení sladiny (u první sladiny a třetí
sladiny). Důvodem je především zvýšení objemu vody, ale ve všech případech zvýšení
celkového obsahu polyfenolů pozorovaného po varu sladiny s chmelem.
Třetí sladina (3A) chybí v technologii výroby piva Patriot 11° (Typ piva A), u které byla
oddělena přední část sladiny (1A) a první sladina (2A) byla oddělena v usazovací nádobě.
Celkový obsah polyfenolů v pivu Patriot 11 ° se pohyboval v rozmezí od 109 do 187 mg/l ve
všech vzorcích z různých fází výroby během procesu vaření. Nejvyšší hodnota TPC (187 mg/l)
byla stanovena u chmelené mladiny (5A) a nejnižší TPC (109 mg/l) byla stanovena v první
sladině. Úrovně TPC se během oddělení sladiny snížily o 33 % z přední části (1A) na první
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sladinu (2A) a pak se zvýšily o 36 % pro mladinu (5A) po varu mladiny s chmelem. TPC dále
v technologickém procesu zůstává stabilní od mladého piva (6A) až po filtrované pivo (8A).
Celkový obsah polyfenolů u piva Olšavan 11° (Typ piva B) se pohyboval v rozmezí od 33 do
179 mg/l ve všech vzorcích z různých stupňů výroby během procesu vaření. Nejvyšší TPC (179
mg/l) byla stanovena u chmelené mladiny (5B) a nejnižší hodnota TPC (33 mg/l) byla
vyhodnocena u třetí sladiny. Rychle klesá (ze 156 mg/l na 33 mg/l) o 78 % ze sladiny z přední
části (1B) na třetí sladinu (3B). V procesu chmelení se TPC zvýšil o 27 % a pak je poměrně
stabilní u mladého piva (6B) a nefiltrovaného piva (7B).
Hodnoty TPC u piva Comenius 14° (Typ piva C) se pohybovaly od 60 mg/l u třetí sladiny až
po 246 mg/l u filtrovaného piva. Úrovně TPC byly sníženy o 70 % z přední části sladiny (1C)
na třetí sladinu (3C) během oddělení mladiny. Zvýšily se o 25 % z nechmelené mladiny na
chmelenou mladinu při vaření mladiny s chmelem, ale po hlavní fermentaci klesly o 33 %.
Nicméně proces dozrávání přinesl výrazný nárůst (42 %) TPC u nefiltrovaného piva (7C).
Hodnoty TPC pro extra 12° (Typ piva D) se pohybovaly od 44 mg/l pro třetí sladinu (3D) až
249 mg / l pro mladé pivo (6D). Poslední etapa hlavního kvašení způsobila prudký vzestup (47
%) celkového obsahu polyfenolů u mladého piva (6D). Tento nárůst může být očekáván v
důsledku posunu v sušině, stejně jako vlivem hydrolýzy kondenzovaných polyfenolů během
fermentace. Obsah TPC nefiltrovaných (7D) a filtrovaných piv (8D) byl však nižší o 36 % a 43
%.
Obsahy TPC piva Patriot PLTM 11° (Typ piva E) se pohybovaly od 37 mg/l pro třetí sladinu
(3D) až po 187 mg/l pro nefiltrované pivo (7D) po zrání. Z výsledků lze také jasně vidět, že
hladiny TPC se rychle snížily ze sladiny z přední části na první a třetí část (ze 182 mg/l na 52
mg/l a 36 mg/l). Při vaření sladiny a jejím chmelení dosáhly hodnoty TPC chmelené mladiny
stejnou úroveň TPC jako sladina v přední části.
Obsahy TPC Prima 10° (Typ piva F) se pohybovaly od 87 mg/l pro třetí sladinu až po 186 mg/l
pro sladinu z přední části. Úrovně TPC se rychle snížily z přední části sladiny na první sladinu
(ze 186 mg/l na 87 mg/l) a zvýšily se po varu a chmelení sladiny a pak zůstaly relativně stabilní
u piv (6F, 7F a 8F).
Je důležité zmínit, že metoda Folin-Ciocalteau, i když je široce používána pro nápoje nebo
rostlinné extrakty, není specifická pro polyfenoly a trpí interferencemi jiných redukčních
sloučenin. Výsledky metody Folin-Ciocalteau pro hodnocení TPC v pivu tedy mohou nejen
odrážet obsah fenolických sloučenin, ale také obsah Maillardových reakčních produktů,
siřičitanů nebo jiných látek s redukční aktivitou. Proto je důležité oddělení a identifikace
jednotlivých polyfenolů odhalit skutečné rozdíly ve fenolických profilech studovaných typů
piv.
Celkové hodnocení antioxidační aktivity během vaření
Nedávno obnovený zájem se soustředil na pivo jako běžný nápoj bohatý na antioxidační
sloučeniny se středně silnou antioxidační aktivitou spojenou s nízkým obsahem ethanolu.
Hlavními antioxidačními látkami v pivu jsou fenolové sloučeniny a sloučeniny Maillardových
procesů. Antioxidanty uvolněné během vaření jsou schopny zpožďovat, zpomalovat nebo
zabraňovat oxidačním procesům způsobeným aktivovanými nebo radikálovými sloučeninami,
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a proto se předpokládá, že mají významný účinek při sladování a vaření piva jako inhibitory
oxidativního poškození. Dále sloučeniny s antioxidační aktivitou hrají zásadní úlohu při
udržování chuťové stability piva během skladování tím, že snižují rychlost oxidace lipidů a tím
zabraňují tvorbě aromatických sloučenin vyvolaných stárnutím piva. Antioxidační aktivita piva
tedy pravděpodobně závisí na obsahu antioxidantů v různých formách a na řadě parametrů,
které se podílejí v technologickém procesu vaření piva, jmenovitě to jsou odrůdy ječmene a
způsob sladování, teplota a pH během rmutování, šetrnosti vaření, množství chmele
přidávaného během varu mladiny a vlastní fermentace. Tyto složky mohou inhibovat aktivitu
lipoxygenázy během sladování a rmutování a omezit autooxidaci během výroby piva a jeho
skladování. Poté je velmi důležitá ochrana přírodních polyfenolů antioxidanty ječmene a
chmele a pak tvorba nových antioxidantů během sladování a dalších technologických kroků.
Proto je důležité určit obsahy antioxidantů v meziproduktech technologie výroby piva (SauraCalixto et al., 2009).
Antioxidační aktivita byla měřena metodou zhášení radikálů DPPH· (založená na schopnosti
vzorku zachytávat organické volné radikály) a metodě určení redukčního potenciálu vzorků na
železité ionty – FRAP. Všechny výsledky jsou vyjádřeny na standard jako mmol GAE/l
roztoku.
Stanovení aktivity vychytávání volných radikálů in vitro (pomocí DPPH· testu)
Aktivita vychytávání volných radikálů byla měřena za použití stabilního volného radikálu 1,1difenyl-2-pikrylhydrazylového (DPPH·). Relativně stabilní organický radikál DPPH· byl široce
používán pro stanovení antioxidační aktivity čistých antioxidačních sloučenin, stejně tak i
pivovarnických materiálů a meziproduktů v pivovarské technologii, jako jsou slady, sladiny,
mladiny, chmel a chmelové produkty, mladá piva a finální produkty (filtrované a nefiltrované).
Antioxidanty s aktivitou vychytávání radikálů DPPH· dodávají vodík volným radikálům,
zejména peroxidovaným lipidům nebo hydroperoxidovým radikálům, které jsou hlavními
propagátory řetězové autooxidace lipidů, a vytváření neradikálových sloučenin, což vede
k inhibici propagační fáze peroxidace lipidů (Walters et al., 1997; Saura-Calixto et al., 2009).
Z tohoto důvodu byla měřena antiradikálová aktivita jednotlivých meziproduktů v celém
technologickém procesu vaření piva.
Kalibrační křivky standardních antioxidantů
Standardní roztok antioxidantu byl zředěn ve vodě na přípravu kalibrační série obsahující 0,02,
0,04, 0,06, 0,08 a 0,1 μmol/0,15 ml koncentrace kyseliny gallové v kompletním rozmezí
uvedeném v tabulce 1. Kalibrační křivka byla striktně lineární (A = 1099,8 c - 16,261, r2 =
0,9975, kde A je hodnota absorbance, c je koncentrace kyseliny gallové ve standardních
roztocích) v koncentračním intervalu 0,02 až 0,1 μmol/0,15 ml.
Zhášení radikálové aktivity
Shrnutí aktivit zhášení volných radikálů "českých typů piv" (označených jako A–F), z různých
technologií separace sladiny v rozmezí 0,13 - 0,65 mmol GAE/l je uvedeno v tabulce 2.
Nejvyšší hodnota byla u všech sladin z přední části a nejnižší v třetí sladině. Vaření a chmelení
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sladiny vedlo ve všech případech k významnému nárůstu hodnot v mladině. Všechna tato data
naznačují, že var a chmelení mladiny ovlivňují aktivitu vychytávání volných radikálů.
Aktivity zachytávání volných radikálů jsou relativně stabilní během hlavních procesů
fermentace, zrání a filtrace piva a pohybovaly se od 0,56 do 0,62 mmol GAE/l. Zde se ukazují
nevýznamné rozdíly mezi aktivitami zhášení volných radikálů mezi sladinami a pivem, což je
ve shodě s dříve publikovanými výsledky (Walters et al., 1997; Lugasi et al., 2003; Lugasi
2003,).
Stanovení redukčního potenciálu in vitro (test FRAP)
Metoda FRAP byla také použita pro měření redukčního potenciálu antioxidantů v "českých
typech piv" zpracovaných různými technologiemi. Bylo zjištěno, že redukční potenciál je
spojen s antioxidační aktivitou a může sloužit jako významný odraz antioxidační aktivity.
Sloučeniny s redukčním potenciálem naznačují, že jsou donory elektronů a mohou redukovat
oxidované meziprodukty peroxidačních procesů lipidů, takže mohou působit jako primární a
sekundární antioxidanty (Lu et al., 2007, Zhao et al., 2010).
Kalibrační křivky standardních roztoků antioxidantů
Standardní roztok antioxidantu byl zředěn ve vodě pro přípravu kalibrační řady obsahující
koncentrace 0.005, 0.01, 0.03, 0.04 µmol/0.025 ml koncentrace kyseliny gallové – uvedeno v
tabulce 1. Kalibrační křivka byla přísně lineární (A = 2,7473c + 0,0006, r2 = 0,9975, kde A je
hodnota absorbance, c je koncentrace kyseliny gallové ve standardních roztocích) v
koncentračním intervalu 0.005-0.04 µmol/0,025 ml kyseliny gallové.
Měření redukčního potenciálu
Pro měření redukčního potenciálu byla zkoumána redukce Fe3+ na Fe2+ v přítomnosti produktů
výroby piv "českého typu". Shrnutí výsledků měření redukčního potenciálu mladiny a piva je
uvedeno v tabulce 3.
Tabulka 1. Statistické parametry kalibračních křivek kyseliny ferulové (TPC) a kyseliny
gallové (DPPH· a FRAP) jako standardních sloučenin
Metoda Koncentrační
Rovnice kalibrační
R2
Calibration equationb
R2
rozsah
křivkya
TPC
0-250c
Y = 0.0017 x +
0.9975
Y = 0.0017 x +
0.9963
0.0053
0.0112
DPPH▪
0.02 – 0.1d
Y = 983.6 x - 7.743
0.9816 Y = 1099.8 x - 16.261 0.9997
FRAP
Y
=
2.7473
x
+
Y = 2.7313 x +
0.005-0.04e
0.9975
0.9965
0.0006
0.0011
a
c = 0 jako pevný bod, b s výjimkou c = 0, c FAE v mg/l, d GAE v μmol/0.15 ml, e GAE v μmol
/0.025 ml
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Tabulka 2. Shrnutí volné radikálové aktivity "českých piv" (označených jako A–F) z různých
stupňů technologie výroby piva stanovených metodou DPPH·
Aktivita odstraňování volných radikálů vyjádřená jako mmol GAE/L
Technologický
stupeň
Typ piva
1. Sladina první část
2. První sladina
3. Třetí sladina
4. Nechmelená sladina
5. Chmelená mladina
6. Mladé pivo
7. Nefiltrované pivo
8. Filtrované pivo

Patriot 11°

Olsavan
11°

Comenius
14º

Extra 12º

Patriot
PLTM 11º

Prima 10º

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

0.51 ± 0.04
0.51 ± 0.02
NS
0.58 ± 0.03
0.56 ± 0.01
0.59 ± 0.02
0.63 ± 0.01
0.59 ± 0.02

0.54 ± 0.02
0.25 ± 0.01
0.13 ± 0.01
0.56 ± 0.03
0.62 ± 0.02
0.62 ± 0.03
0.64 ± 0.02
-

0.61 ± 0.01
0.61 ± 0.02
ND
0.63 ± 0.03
0.66 ± 0.02
0.59 ± 0.04
0.57 ± 0.03
0.67 ± 0.06

0.60 ± 0.01
NS
0.16 ± 0.02
0.50 ± 0.03
0.58 ± 0.01
0.52 ± 0.02
0.53 ± 0.02
0.49 ± 0.01

0.61 ± 0.01
0.29 ± 0.02
ND
0.61 ± 0.03
0.61 ± 0.04
0.56 ± 0.02
0.56 ± 0.01
0.55 ± 0.06

0.65 ± 0.02
0.46 ± 0.03
ND
0.60 ± 0.02
0.63 ± 0.02
0.61 ± 0.02
0.52 ± 0.01
0.51 ± 0.05

Každá hodnota je uvedena jako střední ± standardní odchylka trojnásobných stanovení, ND –
nestanoveno, NS – nebyl odebrán vzorek
a

Byly zde signifikantní rozdíly ve snižování redukčního potenciálu pro všechny sladiny, mladiny
a piva. Redukční potenciál sladin všech vzorků piv se pohyboval v rozmezí 0,18-0,91 mmol
GAE/l, zatímco nejvyšší byla podobně jako u ostatních u sladin z předních částí a nejnižší byl
ve třetí sladině. Vaření a chmelení mladiny vedlo k významnému zvýšení redukčního
potenciálu. Redukční potenciál všech typů piv jsou poměrně stabilní a pohybovaly se od 0,67
do 1,32 mmol GAE/l, což je v souladu s nedávnými výzkumy (Lugasi et al., 2003, SauraCalixto et al., 2009). Redukční potenciály šesti typů piv jsou ve všech případech vyšší ve
sladině, než u piva ovšem v některých případech je redukční potenciál u piv (6B, 6D a 6E) vyšší
než ve sladině.
Tabulka 3: Stanovení redukčního potenciálu (FRAP) u piv "českého typu" zpracovaných
různými technologiemi z Janáčkova pivovaru u jejich meziproduktů a hotových výrobků
Technologický
stupeň
1. Sladina první
část
2. První sladina
3. Třetí sladina
4. Nechmelená
sladina
5. Chmelená
mladina
6. Mladé pivo
7. Nefiltrované
pivo
8. Filtrované pivo

Redukční potenciál vyjádřený jako mmol GAE/l
Patriot 11°
Olsavan 11° Comenius14º
Extra 12º
Patriot PLTM11º
Prima10º
(Pivo typu A) (Pivo typu B) (Pivo typu C)
(Pivo typu D) (Pivo typu E)(Pivo typu F)
0.91 ± 0.12

0.75 ± 0.02

0.7 ± 0.12

0.69 ± 0.06

0.79 ± 0.16 0.66 ± 0.1

0.52 ± 0.04
NS

0.35 ± 0.03
0.18 ± 0.1

0.74 ± 0.08
ND

NS
0.19 ± 0.04

0.27 ± 0.01 0.36 ± 0.07
ND
ND

0.76 ± 0.08

0.71 ± 0.08

0.77 ± 0.16

0.52 ± 0.02

0.95 ± 0.15 0.84 ± 0.03

1.04 ± 0.11

0.90 ± 0.07

1.32 ± 0.03

0.88 ± 0.28

0.87 ± 0.15 0.84 ± 0.02

0.91 ± 0.03

0.90 ± 0.03

0.79 ± 0.13

1.32 ± 0.09

0.99 ± 0.07 0.74 ± 0.1

0.90 ± 0.13

0.93 ± 0.13

1.16 ± 0.18

0.86 ± 0.22

1.16 ± 0.08 0.77 ± 0.21

0.85 ± 0.03

-

1.19 ± 0.12

0.67 ± 0.12

1.05 ± 0.09 0.92 ± 0.11

Každá hodnota je průměr ± standardní odchylka ze tří stanovení, ND-nestanoveno
NS-nevzorkováno
a
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Porovnání metod používaných k hodnocení celkové antioxidační aktivity
Byly naměřeny celkové antioxidační aktivity a vzájemně porovnány. Byl změřen redukční
potenciál (metodou FRAP) a aktivity zachytávání volných radikálů (metodou DPPH·).
Výsledky naznačují, že rozdíly ve výsledcích získaných metodou FRAP mezi sladinou a pivem
jsou vyšší než u výsledků získaných metodou DPPH·. V této studii by různé výsledky získané
oběma metodami mohly být způsobeny různými mechanismy reakcí, na nichž jsou tyto metody
založeny. Navíc antioxidační vlastnosti jednotlivých sloučenin v rámci skupiny se mohou
významně lišit, takže stejné množství antioxidantů nemusí nutně odpovídat stejným
antioxidačním reakcím.

Obrázek 1: Proces vaření piva v pivovaru Janáček – zjednodušené výrobní schéma.
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Obrázek 2: Celkový obsah fenolických látek ve vzorcích typů piv A-F z různých
technologických stupňů během vaření piva.
1
0,8

mmol GAE/L

0,6
0,4

DPPH
FRAP

0,2
0
1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

Pivo typu B

Obrázek 3: Celková antioxidační aktivita piva Olsavan 11 ° (pivo typu B) během
technologického procesu (1B – 7B) stanovená různými metodami (DPPH·, FRAP)
– uvedeno jako příklad.
ZÁVĚR
Tato práce poskytuje nové poznatky o polyfenolech v pivu, které mají důležité technologické a
fyziologické vlastnosti. Závěrem byla provedena studie stanovení fenolických profilů (celkový
i individuální obsah polyfenolů) a antioxidačních aktivit šesti druhů "českých typů piv" a jejich
odpovídajících 30 sladin a mladin a 18 piv v různých fázích procesu vaření.
Hodnoty TPC se pohybovaly od 33 do 233 mg FAE/l pro všechny sladiny a mladiny a od 147
do 246 mg FAE/l u všech studovaných piv. Nejvyšší hodnota TPC (246 mg / l) byla stanovena
v pivu Comenius 14 ° (Typ piva C) a nejnižší hodnota TPC (147 mg/l) byla stanovena ve vzorku
Patriot 11 °, což je v souladu s jinými autory. Během procesu vaření dochází ke změnám obsahu
polyfenolů především po oddělení sladiny, po varu s chmelem a po fermentaci. Výsledky
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ukazují, že došlo ke značnému poklesu celkového obsahu polyfenolů po sběru sladiny (u první
sladiny a třetí sladiny). Důvodem je především zvýšení objemu vody, ale ve všech případech
bylo pozorováno zvýšení celkového obsahu polyfenolů po varu sladiny s chmelem.
Antioxidační aktivita byla měřena dvěma různými metodami: metodou zhášení radikálu
DPPH·, která je založena na schopnosti vzorku zachytávat organické volné radikály a metou
určení redukčního potenciálu vzorků (FRAP), která měří redukční schopnost vzorku ve vztahu
ke komplexu železitého iontu. Redukční potenciály všech testovaných piv byly relativně
stabilní během procesů vaření a pohybují se v rozmezí 0,67 - 1,32 mmol GAE/l, což je v souladu
s minulými výzkumy. Účinky piva na zachytávání volných radikálů jsou relativně stabilní
během hlavních procesů fermentace, zrání a filtrace a pohybovaly se od 0,56 do 0,62 mmol
GAE/l pro všechny případy. Všeobecně mezi hotovými nápoji nejsou velké rozdíly
v antioxidačních aktivitách mezi sladinami a hotovým pivem. Kromě toho by výsledky tohoto
výzkumu mohly podpořit úsilí výrobců piva o zlepšení stability pivních chutí tím, že budou
chránit endogenní antioxidanty ve sladinách, mladinách a pivech v různých fázích procesu
vaření. Další výzkum by mohl zaměřen na hledání kritických bodů v technologickém procesu,
ve kterých jsou ztráty polyfenolů největší a tyto stupně procesu výroby ovlivnit tak, aby
docházelo k nejmenším ztrátám polyfenolických sloučenin v aktivní antioxidační formě. Tato
studie dále posílí teoretické a praktické znalosti v oboru pivovarnictví a potravinářské chemie.
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PERSPEKTIVY VYUŽITÍ METODY SOUS – VIDE PŘI
GASTRONOMICKÉ ÚPRAVĚ MASA
PERSPECTIVES OF USING SOUS – VIDE METHOD IN
GASTRONOMIC TREATMENT OF MEAT
Robert Gál, Pavel Mokrejš, Helena Velichová, Petr Mrázek
Abstrakt
Sous-vide je gastronomická metoda kulinárního zpracování potravin, v doslovném překladu
„pod vakuem“. Je založena na tepelné úpravě potraviny, nejvíce masa,
v teplosměnných potravinářských plastových obalech bez přítomnosti vzduchu – za vakua.
Metoda se stává velmi populární, také díky zájmu veřejnosti o alternativní způsoby úpravy
potravin. Použitá teplota pro tepelné opracování je nižší než při použití standardních způsobů
tepelného opracování potravin, což má za následek menší degradaci nutričních látek
ve zpracovávané potravině a dále nižší tvorbu antinutričních látek.
Klíčová slova:
Gastronomie, sous-vide, hovězí maso
Abstract
Sous-vide, meaning "under vacuum", is a gastronomic method of culinary food processing.
It is based on the heat treatment of the food, mostly meat, in the heat-exchange food plastic
packaging without the presence of air - under vacuum. Lately, the method has become very
popular, also due to the public interest in alternative ways of food processing. Heat treatment
temperature is lower in comparison with temperatures used at standard food processing
techniques resulting not only in lower degradation of nutrients in processed food but in lower
formation of anti-nutritional substances.
Key words:
Gastronomy, sous-vide, beef meat

Úvod
Způsob tepelného opracování metodou sous-vide se liší od ostatních klasických kulinárních
metod tím, že teplo není převáděno přímo z media na surovinu, ale prochází obalem. Obal, do
kterého je surovina vložena, je před tepelnou úpravou vakuován a hermeticky uzavřen –
zataven. Jako tepelné medium je použita voda (pára), jejíž teplota většinou nepřesahuje 100 °C.
Vaření sous-vide se může charakterizovat jako řízené vaření potravin nebo meziproduktů za
definované teploty a času uvnitř tepelně stabilního vakuového sáčku. Cílem při vaření sousvide je, aby byl sáček maximálně obklopen tepelným mediem a ze sáčku, aby bylo odebráno
maximum vzduchu, který by mohl bránit průběhu procesu vaření. V práci je popsán princip
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gastronomické metody sous-vide včetně technologického postupu při využití metody a její
aplikace při kulinární úpravě hovězího masa.

Princip gastronomické motody sous – vide
Přednosti gastronomické úpravy sous-vide spočívají právě v minimálních změnách
v upravované potravině a následně v zajištění maximální přirozené chuti. Tím, že je surovina
zpracovávána v neprodyšných a uzavřených obalech, nedochází k žádnému výluhu do vody
nebo odparu těkavých senzorických látek. S tím dále souvisí také nízký úbytek hmotnosti. Dále
je tu teplota, která se pohybuje níže než u ostatních kulinárních úprav, což má za následek nižší
degradaci nutričních látek. Hermetické uzavření bez přístupu vzduchu funguje jako prevence
proti aerobním mikroorganismům, které by mohly potravinu zničit.
Jistou nevýhodou je nemožnost senzorické kontroly suroviny během tepelného opracování a
zjištění teploty v jádře připravovaného pokrmu. Dále jsou to vyšší náklady spojené s pořízením
vakuových sáčků a dále vakuové zařízení. Další nevýhodou může být riziko spjaté právě
s mikrobiální degradací potraviny v hermeticky uzavřeném sáčku, díky špatnému odsátí
vzduchu nebo působení anaerobních mikroorganizmů.

Změny nutričních parametrů u potravin při využití metody sous – vide
Popisované kulinární opracování je možné využívat jak na potraviny živočišného, tak
i rostlinného původu. Tato metoda je využívána nejen pro svoji popularitu mezi veřejností, ale
zejména pro zachování nutriční hodnoty upravovaných potravin.
Využívání metody sous-vide pro hovězí maso se stalo oblíbeným při výrobě steaků, kde dochází
ke kombinaci grilování a sous-vide. Grilování zajistí senzorické látky na povrchu masa a sousvide zajistí požadovanou teplotu v jádře masa, která je díky pomalému vaření za nízké teploty
v celém kusu masa stejná. Využití sous-vide je však také vhodné pro masa „ne steaková“, jako
například maso hovězí přední. Právě pro tato masa s vyšším obsahem vaziva a s vyšší tuhostí
je potřeba delších kulinárních úprav. Při tepelné úpravě klasickým vařením pak dochází
k výluhu senzorických látek, což je metodou sous-vide eliminováno.
Pro jednotlivé druhy masa se kombinace teploty a času liší. Pro hovězí maso se často využívá
teploty 58–63 °C po dobu 10–48 hodin. Tyto hodnoty jsou známy především z provozoven
společného stravování, kde je sous-vide využíváno. Díky teplotě působící na maso dochází
k denaturaci bílkovin, smrštění vláken kolagenu, což má za následek tvorbu želatiny. Na druhou
stranu jsou se zvyšující se teplotou smršťována myofibrilární vlákna, což může během vaření
způsobit vyšší tuhost. Se zvyšující se teplotou, stoupá také míra zničení patogenních
mikroorganismů, jako jsou například bakterie mléčného kvašení. Vzhledem k tomu, že teplota
60 °C zajišťuje granulaci kolagenu i inaktivaci mikroorganismů, měla by tato teplota působící
po dobu 6 hodin zajistit u hovězího masa dostatečně bezpečný produkt s velmi dobrými
senzorickými vlastnostmi. Při využívání sous-vide je velmi důležité zvolit vhodnou teplotu,
která zůstává konstantní a nemění se ani po jejím dosažení v jádře potraviny. Zvolenou teplotu
je třeba udržovat po takovou dobu, aby byla zabezpečena jak bezpečnost potraviny, tak texturní
vlastnosti. Příliš vysoké hodnoty mohou zapříčinit tuhost produktu, přičemž barevně se
potravina výrazně během tepelné úpravy nemění. Textura potravin může být velmi pozměněna
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již při samotném vakuování sáčku. Tato problematika se týká spíše velmi křehkých potravin,
jako jsou ryby, kde může vzniklý podtlak způsobit deformaci potraviny. Při použití některých
partií masa, jako jsou například hovězí žebra, může takový podtlak znamenat až perforaci
sáčku.
Sous-vide může být také využívána pro prodloužení skladování potravin a následné tepelné
opracování. Nebo také může být vakuovací sáček využit pro zrání hovězího masa a následně
v něm může být maso i tepelně upravováno. Délka skladování a následné tepelné opracování
by mohlo mít kromě bílkovin také vliv na lipidové složky masa nebo jiné zpracovávané
suroviny. Teplota i čas mají vliv na produkci volných radikálů, které vedou k oxidaci lipidů.
Oxidace lipidů by mohla způsobit výrazné změny barvy a nutrientů. Se zvyšující teplotou
dochází k vyšším oxidacím a vyšší tvorbě aldehydů, které jsou významnými senzorickými
látkami.
Minerální látky se uvolňují například při vaření, kdy dochází k jejich extrakci do tepelného
media, nejčastěji vody, nebo jsou spotřebovávány během chemických reakcí, jako je například
Maillardova reakce při grilování nebo pečení. Hovězí maso patří mezi potraviny bohaté na
minerální látky a díky k uzavření v obalu mohou být eliminovány ztráty těchto minerálních
látek. Nevýhodou však může být, že v potravině mohou následkem uzavření v obalu zůstávat
rezidua těžkých kovů.

Technologický postup při využití metody sous – vide
Použití sous-vide zahrnuje předpřipravenou surovinu, která je vakuována ve vhodném obalu a
v něm je tepelně opracována ve vodní (parní) lázni.
Příprava gastronomické suroviny
Při klasickém kulinárním zpracování je pro dosažení kvalitního pokrmu nutno před tepelnou
úpravou
dostatečně
opracovat
surovinu.
Toto
opracování
může
zahrnout
u předmětného hovězího masa rozbourání na jednotlivé partie masa, případné odblanění,
zajištění požadované velikosti a hmotnosti porce a následné ochucení. Velikost a hmotnost
jednotlivých porcí ovlivňuje výběr velikosti vakuovacího sáčku, a také správný výběr teploty a
času pro tepelné opracování.
Ochucení výrobku před uzavřením sáčku probíhá především v případech, kdy nedochází ke
kombinaci sous-vide a jiného druhu tepelného opracování. Pokud se jedná
o masa, je ochucení vhodné. Může jít o pouhé nasolení, nebo použití koření a marinád. Surovina
ale může být také obohacena o čerstvé byliny, může být zauzena kouřem nebo může být
například špikována.
Jedním ze způsobů opracování může být i zrání hovězího masa. Do sáčku je vložen kus
hovězího masa, který za vhodných skladovacích podmínek zraje takzvaným mokrým způsobem
zrání. Zrání masa může výrazně podpořit senzorické vlastností hovězího masa, jak
neochuceného, tak i ochuceného.
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Balení do vakua
Po základním opracování přichází krok balení do čistého a suchého obalu, ze kterého bude
odstraněn vzduch. Hodnota tlaku v obalu se volí dle typu suroviny. Dobré odsátí by mělo
zajistit, že surovina není poničena, v obalu nejsou vzduchové kapsy, je dosaženo maximálního
kontaktu suroviny s obalem. Těsný kontakt suroviny s obalem má dva hlavní důvody. Jednak
funguje jako indikátor dostatečného odsátí vzduchu a současně umožňuje, aby teplosměnná
plocha byla v přímém kontaktu se surovinou a byl tak zajištěn maximální přenos tepla. Při
odsávání se voda nebo šťáva ze suroviny se může dostat až do prostoru, kde bude docházet ke
svařování. Tato situace za následek špatné provedení sváru, který může v průběhu tepelné
úpravy nebo skladování povolit. Povolený svár během skladování by mohl způsobit například
mikrobiální kontaminaci a při tepelné úpravě by mohl způsobit vniknutí vody do sáčku. Oba
tyto jevy by mohly znehodnotit výrobek, a proto je mimo jiné nutné, aby byl sáček v místě
svařování suchý.
Tepelná úprava sous-vide
Medium, tedy voda v lázni, se přivádí na požadovanou teplotu. Dle typu potraviny se také
rozhoduje, zda vložit sáček rovnou do vody studené a zahřívat potravinu společně s vodou,
nebo nejdříve zahřát vodu a následně vložit sáček. Pro zajištění dobré a rovnoměrné tepelné
úpravy je důležité zajistit stálou teplotu, možné výkyvy teplot mohou mít i dopad na zvýšenou
tuhost masa. Dalším faktorem je zajištění stejné teploty v okolí celého sáčku, což umožňuje
stálá cirkulace vody. Cirkulaci vody zajištují čerpadla v sous-vide zařízeních nebo ventilátor
v konvektomatu nebo je zajištěna manuálně pracovníkem. Sáček se surovinou se vloží do lázně
a při požadované teplotě se rovnoměrně tepelně upravuje po požadovanou dobu.

Využití metody sous – vide pro gastronomickou úpravu hovězího masa
Mezi základní faktory, které mají vliv na délku tepelné úpravy metodou sous-vide patří
plemenná příslušnost a s tím spojená protučnělost a obsah intramuskulárního tuku. Z pohledu
plemene, jsou zvláště u hovězího v současnosti využívány vyšlechtěná masná plemena, kdy
spolu s optimální krmnou dávkou a kvalitním odchovem dávají předpoklad jakostní surovině.
Dále má zde podstatný vliv stáří kusu dobytka, způsob chovu a porážky. Významně se také
podílí na úspěšnosti využití této gastronomické metody partie masa a jeho vyzrání. Přínosem
využití této gastronomické metody je zpracování donedávna považovaných méně hodnotných
partií hovězího „předního masa“, kdy například partie hovězího pupku – Flank steak, byla dříve
málo využívána. Využitím metody sous-vide se stala vyhledávanou pochoutkou. Právě
problematika a respektování správné doby zrání masa přímo působí na finální charakter a jakost
gastronomického pokrmu. Zrání může pozitivně ovlivnit kvalitativní znaky, které se po
kulinární úpravě projeví ve výsledném pokrmu. Jako kulinární úprava pro vyzrálé maso je velmi
vhodná právě metoda sous-vide, která navíc díky svým přednostem, jako zachování šťávy nebo
nutrientů, může ještě navýšit nejen senzorickou hodnotu konečného výrobku, ale i zachování
hmotnosti finálního výrobku, zabráněním ztrát při úpravě produktu ve vakuovém obalu.
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Tabulka 3 Kombinace teploty (°C) a času příparvy (hod) tepelné úpravy sous-vide u vybraných
kusů hovězího masa
Typ hovězího
masa
žebra
puprk
hrudi
T-bone steak
kližka

tloušťka
cm
5
2,5
5
2,5
5

teplota
°C
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5

Čas (hod)
min
24
8
8
1
8

max
72
24
30
4
30

Možnosti kombinace metody sous-vide s ostatními způsoby tepelných úprav pokrmů
Metoda sous-vide bývá často kombinována s běžnou konvenční tepelnou úpravou. Je tedy
možné maso před použitím tohoto technologického postupu grilovat pro zajištění senzoricky
aktivních látek na povrchu masa a následně použít metodu sous-vide pro zajištění
rovnoměrného tepelného opracování. Tento způsob je vhodný především pro steaky, kdy je
nutné zajistit správnou teplotu propečení dle přání spotřebitele. Dále je možné naopak přípravu
suroviny dokončit konvenční tepelnou úpravou, například pečením. Pečení po sous-vide je
vhodným způsobem dokončením například hovězích žeber. Příprava hovězích žeber zahrnuje
dlouhou tepelnou úpravu například vařením, pro zajištění měkkosti a následně pečení pro
zajištění chuťových vlastností na povrchu. Metoda sous-vide by právě u masa, které vyžaduje
dlouhou tepelnou úpravu, mohla zajistit měkkost, aniž by probíhal zbytečný výluh jak nutrientů,
tak senzorických látek a následně by takto šetrně upravené maso mohlo projít rychlou finální
úpravou pečením.

Závěr
Tepelná úprava potravin je důležitým parametrem, vedoucím ke zlepšení vlastností potravin,
jako je textura, měkkost a chutnost, avšak může také měnit chemické formy živin, a tím vede i
ke změně jejich dostupnosti pro absorbci lidským organismem. Během tepelného zpracování je
urychlena degradace bílkovin, ale dochází ke ztrátě hmotnosti a vody, čímž se mění fyzikálně
chemické a výživové vlastnosti potravin.
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Gastronomická metoda sous-vide je tepelná úprava surovin nebo potravin, balených vakuově
v termostabilní ochranné fólii za kontrolovaných podmínek teploty a času. Vakuové balení,
které je při využití této metody nezbytné, přináší několik výhod. Umožňuje efektivní přenos
tepla z média (voda nebo pára) na potravinu, zvyšuje údržnost potraviny vyloučením rizika
rekontaminace během skladování, zabraňuje senzorickým změnám, zejména změnám chuti v
důsledku oxidace, zabraňuje, vypařování, čímž se ztrácejí jednak těkavé aromaticky aktivní
látky, jednak voda během tepelné úpravy. Tato gastronomická úprava probíhá při teplotách
nižších, než je teplota varu, po dobu několika hodin. Technologie sous-vide je vhodná pro
přípravu masa, ryb i zeleniny, hlavní výhodou je uchování původních vlastností potravin, kdy
zůstává zachována v pokrmu přirozená chuť potravin, aroma, textura, křehkost a obsah živin.
Různé tepelné procesy úpravy potravin, jako je vaření, grilování, pečení a úprava potravin
technikou sous-vide, zahrnují různé podmínky, jako je čas, teplota a médium vaření, proto tyto
techniky mohou mít vliv na bioaktivitu živin. Tradiční technika vaření potravin ve vodě je
charakterizována teplotou přibližně 100 °C za přítomnosti kyslíku. V technice sous-vide jsou
používány nižší teploty, přibližně 60 °C s delším časovým intervalem 2–48 hod. Tyto podmínky
zachovávají v pokrmu potřebné nutriční i senzorické parametry.
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ING OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
CONCEPT IN TOURISM
POUŽITÍ KONCEPCE ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V
CESTOVNÍM RUCHU

Tomáš Jeřábek, Milan Palát, Pavel Tvrzník
Abstract
The customer relationship management (CRM) finds its application in the hotel industry,
particularly in the implementation of successful and effective communication strategy in which
hotels receive large amounts of customer data. Such information obtained can be transformed
into useful knowledge databases. The hotel industry, like any other business sector services
must be both highly competitive and must be very familiar with their business
microenvironment. For this reason it is very important that hotels were able to keep their
customers and of course the constant support customers shopping behavior.
Key words:
CRM, hotel, organizational performance, knowledge management
Abstrakt
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) nachází uplatnění v hotelovém odvětví, zejména při realizaci
úspěšné a efektivní komunikační strategie, v rámci níž hotely disponují s obrovským množství
zákaznických dat. Získané informace mohou být transformovány do užitečných databází
znalostí. Hotelové odvětví, stejně jako jakékoliv jiné služby v podnikatelském sektoru, musí být
vysoce konkurenceschopné a musí být velmi dobře obeznámen s jejich podnikatelským
mikroprostředím. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby hotely byly schopny udržet své
zákazníky a samozřejmě neustále podporovat zákazníky při jejich nákupním chování.
Klíčová slova:
CRM, hotel, podnikatelský sektor, managament

Introduction
Customer Relationship Management (CRM) has recently become one of the most debated
issues and a focal point in the business field (Becker et al., 2009). It is worth noting that CRM
is mainly based on the belief that sustainable relationships with consumers are the basis for
gaining loyal customers (Dowling, 2002). In this respect, the successful implementation of
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CRM strategies of great benefit to organizations because these organizations can reap the
benefits of increased sales through improved market segmentation, customization of products
and services, achieve higher product quality, access to information and employee satisfaction,
and above all, ensuring long-term customer fidelity (Alomtairi, 2009). Furthermore, we must
bear in mind that recent studies on CRM selectively focus on some service sectors such as
banking (for example Akroush et al., 2011, Becker et al., 2009 or the Sin et al., 2005),
telecommunications (eg. 2009 or Almotairi Beldi et al., 2010), health care (eg. Bunthuwun et
al., 2011 or Hung et al., 2010).
As reported by Wu and Lu (2012), in tourism and hence in the hotel industry is still a significant
lack of research approaches to CRM. Consequently, the aim of the paper is to extend and outline
further directions of research in the field of customer relationship management within the hotel
sector.

1

Relatinship

In this context it should be noted that the concept of CRM may be defined in various ways. For
this reason, there is no single definition of CRM (Abdullatif et al, 2010). However, in order to
enrich the literature focused on CRM, it will be defined in this study as a "strategic approach
that enables organizations to leverage internal resources - a technology employees, and
processes) to manage customer relationships in order to create competitive advantage and
improve performance of the organization.
CRM brings significant advantages to organizations that generate huge amounts of customer
information (Kotler, 2002). In addition, Grönroos (2004) states that an organization with a
primary focus on providing CRM services is crucial, especially in terms of building
relationships with customers. It is obvious that also in the case of producer organizations carry
out their CRM important place, but in the service sector is due both to the high competitive
environment in comparison with industry and intangibility products require detailed knowledge
of the consumer mindset. Thus CRM finds its application in the hotel industry, particularly in
the implementation of successful and effective communication strategy in which hotels receive
large amounts of customer data. Such information obtained can be transformed into useful
knowledge databases. The hotel industry, like any other business sector services must be both
highly competitive and must be very familiar with their business microenvironment. For this
reason it is very important that hotels were able to keep their customers and of course the
constant support customers shopping behavior. It is understood that these to a certain extent
ambitious goals can only be achieved through the introduction of CRM. In addition, it goes
without saying that rising acquisition costs, increasing customer expectations, customer
sensitivity to price changes, more demanding clients, uncertainty of market development and
customer loyalty are key factors in helping to hotels focus on CRM as a tool for strategic
decision making. CRM is also considered one of the most effective ways to facilitate and
improve the development of accommodation facilities and also in terms of disabled guests (Wu
and Li, 2011).
It is proved that the concept of CRM can be considered relatively new, because there are only
a few studies that are created for CRM within certain sectors, such as banking (Akroush et al,
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2011). Based on the most recent work can be said that CRM is comprised of four main spheres
(Sin et al., 2005). These spheres are: Customer focus, organization, CRM, knowledge
management and CRM technology. In order to improve organizational performance it is
essential that all these areas of work systematically. In this regard Abdullateef et al. (2010)
states that the sphere focused on customer orientation is absolutely essential dimension of CRM.
However, very few studies focusing on the effects of the mentioned dimensions for the hotel
industry. Therefore, the aim of this paper to try to fill the gap outlined above and, therefore,
consider the dimensions of the hotel industry CRM in the hotel industry.
The main purpose of customer orientation is constantly increasing long-term customer
satisfaction and strive to promote the creation of customer loyalty. Kim (2008) proved that a
good quality of customer orientation ensures an extremely positive impact organizational
performance. Similarly, King and Burgess (2008) concludes that customer orientation is a key
factor in the successful implementation of CRM. In addition, recent research has shown that
companies in the provision of services such as hotels, require a better understanding of customer
orientation and begin to realize the significant impact this sphere on the performance of the
entire enterprise. Like in any other enterprise providing services, the provision of services in
the hotel realized in the interaction between providers and consumers of services (Ki Lee et al,
2006). In the hotel industry's customer represented a guest, and therefore it is essential that the
management of the hotel management to significantly focused on the interaction mentioned.
Interaction between the supplier and the customer can understand in the first row to create a
positive relationship between the guest and the hotel staff. For this purpose it is necessary to
obtain a certain amount of market and non-market information to help management understand
the customer and thus to create an effective plan to meet the needs of individual customers.
In order to enable workers to keep proper customer orientation, an organization must create a
suitable working environment - for example, to equip staff with modern tools and technologies,
systems, pursuing customer satisfaction and customer complaints, inspirational leadership,
motivation and reward system (Mechinda and Patterson, 2011). In this context, Ku (2010)
argues that successful CRM is based not only on technological performance and quality systems
systems but also requires effective service concepts, as well as appropriate work processes.
Thus, successful implementation of CRM relies on the active involvement of employees in the
activities of the organization. Furthermore, for the purpose of effective CRM applications need
to involve all organizational resources such as marketing and business, politics, culture and
structure of the organization. Furthermore, Richards and Jones (2008) argues that CRM
organization can affect the future of various marketing decisions. In this context, many hotel
chains intelligently and flexibly to changing prices for their rooms based on information from
the CRM data.
There is no need to elaborate more that helpful information about customers is an important
criterion for deciding here is CRM successful or not. In this context, we can say that the
effective management of knowledge about individual customers can greatly help the
organization succeed in building a better relationship with the customer, resulting in a positive
impact on organizational performance (Yim et al., 2005). It is important to realize that the
success of customer relationship management is strongly dependent on collecting and analyzing
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information about customers. An obvious requirement is that the organization remains
competitive, however, this objective can not be achieved if the organization does not have
sufficient knowledge of its market and is able to identify and exploit existing knowledge about
their customers. Thus, knowledge management is tightly coupled with marketing abilities, and
it enables organizations applying strategic management decisions to improve their performance.
Hollow and Halmajan (2011) are of the opinion that CRM strategy is a failure if information
technology is not used correctly, therefore, appropriate use of technology in marketing is one
of the key elements in the hotel industry. Kasim and Mina (2009) found that CRM technology
tightly related to the performance of the hotel. For these reasons, new technologies are seen as
key in the event of an effective CRM. In addition, few studies have investigated the influence
of information technology on organizational performance, provide similar insights about the
positive role of information technology in CRM strategy. In other words, these studies revealed
that many customers can not achieve its aims without the help of information technology
(Abdullateef et al., 2010). As a consequence, allow for technology-based CRM organizations
to plan and implement successful marketing campaigns for retaining and acquiring new
customers. In addition, Chang et al. (2010) confirm that the technology improves CRM
marketing capabilities by providing valuable information about customers that can help both
managers and employees more efficiently achieve specific marketing objectives.

2

CRM model and its evaluation

Dimension CRM is not valid in many other ways, including Customer Satisfaction (Abdulateef
et al., 2010), market efficiency and financial performance (Sin et al., 2005), for example,
customer loyalty and revenue growth (Yim et al., 2005). In this paper, we discuss the evaluation
of advantages of CRM impact on the performance of the hotel. This approach is based on the
Balance Score Card (BSC), which prefers to look at the overall performance of the company
over individual financial information which can not provide a full understanding of the impact
of CRM. In addition, as shown, for example, Wu and Lu (2012), using the BSC to evaluate the
impact of CRM on the company's performance is important because it is a useful tool that
provides a deep understanding of the overall operating performance of the company. The
proposed model conceptualizes the relationship between dimensions CRM, marketing
planning, marketing implementation capabilities and the performance of the hotel. This
relationship is based on the idea that business performance is influenced by its internal resources
and skills. The company gains a better performance more efficient use of its resources than
competitors. This model includes four dimensions of CRM, which include customer
orientation, organization, CRM, knowledge management and technological bases of CRM.

Conclusion
This provided a theoretical model to show the relationship between the spheres of CRM,
marketing capabilities and performance included. It is generally accepted that the concept of
customer relationship management determine the intensity of the relationship between
dimensions and performance of the hotel industry CRM is not fully verified, nor empirically
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explored. In addition, the post expands the body of knowledge that explains the theoretical
possibility of mediating role of marketing capabilities (planning and implementation), the
relationship between the dimensions of CRM and hotel performance. However, the fact remains
that this work has its limits - as a theoretic model, therefore the application must be empirically
verified, then the model is focused only on the hotel industry, and therefore it needs to be
verified in other areas, such as in the financial sector.
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PRŮZKUM AKTUÁLNÍ NABÍDKY TRENDŮ CESTOVNÍHO RUCHU U
VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ / AGENTUR V
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
SURVEY OF THE CURRENT OFFER OF THE TOURISM TRENDS AT
SELECTED TOURISM OPERATORS / TRAVEL AGENCIES IN
MORAVIAN-SILESIAN REGION
Patrik Kajzar

Abstrakt
Trendy cestovního ruchu představují charakteristický směr nebo posloupnost, související s
vývojem události, která ukazuje dlouhodobou tendenci právě v této oblasti. Příspěvek se věnuje
problematice trendů cestovního ruchu u vybraných cestovních kanceláří / agentur
v Moravskoslezském kraji. Cílem příspěvku je zhodnotit u vybraných cestovních kanceláří/
agentur jejich aktuální nabídku. Data byla získána jak primárním výzkumem u vybraných
podniků cestovního ruchu, tak i sekundárním, prostřednictvím odborných publikací, časopisů
a konferenčních sborníků věnující se zkoumané problematice.
Klíčová slova:
Trendy cestovního ruchu, cestovní kanceláře, agentury, Moravskoslezský kraj.
Abstract
Tourism trends represent the characteristic direction or sequence associated with the
development of the event, which shows a long-term trend in this area. The contribution deals
with the issues of tourism trends in selected tour operators / travel agencies in the MoravianSilesian Region. The aim of the paper is to evaluate their current offer at selected tour
operators/travel agencies. The data was obtained both through primary research at selected
tourism enterprises and secondary through specialized publications, journals and conference
proceedings devoted to the survey.
Key words:
Trends of tourism, tour operators, travel agencies, agencies, Moravian-Silesian region.

Úvod
Jak uvádí Pellešová a Kostková (2017) cestovní ruch představuje velmi důležitou hospodářskou
složku na národní i regionální úrovni s příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.
Vzhledem k tomu, že je cestování stále více neodmyslitelnou součástí našeho života, mají
změny ve společnosti, stejně tak jako změny ekonomické či změny životního stylu, následný a
neustálý vliv na cestovní ruch v podobě různých trendů. Pro sektor cestovního ruchu je velmi
důležité tyto trendy co možná v nejranější fázi akceptovat a přizpůsobit jim nabídku. Preference
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a chování lidí a s nimi i nabídka služeb a produktů cestovního ruchu se neustále vyvíjejí
(Nordin, 2005).
Za klíčové faktory, které ovlivňují podobu trendů, považuje Dwyer (2009) ekonomické,
politické, environmentální, technologické, demografické a sociální prostředí. V teoretické
rovině se zabývá trendy v cestovním ruchu řada autorů, např. Buhalis a Costa (2006); Conrady
a Buck (2011); Palatková a Zichová (2014); Vystoupil, Šauer a Řepík (2017); Kajzar (2018);
Richards (2018) aj.
CzechTourism (2018), která je agenturou a státní příspěvkovou organizaci, zaměřující se na
podporu propagace ČR jako ideální turistické destinace ve vybraných regionech světa. V roce
2018 se zaměřovala na podporu těchto vybraných trendů cestovního ruchu v ČR. wellness,
českou gastronomii, dobrodružnou dovolenou, kongresovou turistiku, ale i české kulturní
dědictví apod.
Také v zemích OECD (2016) vznikají nové specializované trhy. Jedná se například o dovolenou
pro jednotlivce, dovolenou pro seniory, dovolenou pro chudé nebo bohaté; rozvíjející výklenky
zahrnují trendy, jako jsou: extrémní zážitky, požitkářské a luxusní cestování (např. výletní
turistika), hledání jedinečných zážitků, seberealizaci a poptávka po autentičnosti; cestující jsou
stále více experimentální, ochotní zkoušet nové produkty, potraviny a atrakce atd.

Materiál a metodika
V rámci interního úkolu katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit, týkajícího se
institucionální podpory orientované na "Trendy cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
na období 2017-2019“, se autor se svými kolegy zaměřil na identifikaci vybraných trendů
cestovního ruchu v následujících oblastech, kterými jsou: služby cestovních kanceláří a
agentur, ubytovací a stravovací zařízení poskytující služby v Moravskoslezském kraji, a také
zaměření na potenciální klienty, kteří využívají vybrané služby podniků cestovního ruchu,
cílem bude zjistit jejich názory a vlivy, které působí na jejich nákupní chování.
Tento příspěvek se zabývá vybranými podniky cestovního ruchu, a to především cestovními
kancelářemi a agenturami, poskytujícími služby nejen turistům v oblasti cestovního ruchu v
Moravskoslezském kraji. Primární data byla získána od vybraných subjektů cestovního ruchu.
Autor také využil sekundární údaje z odborných knih, časopisů, sborníků, včetně vybraných
internetových zdrojů zaměřených na téma cestovního ruchu a jeho trendů. Z teoretických
metod výzkumu byla použita analýza, syntéza, abstrakce a komparace jednotlivých získaných
údajů.
Cílem příspěvku je zhodnotit u vybraných cestovních kanceláří / agentur jejich aktuální nabídku
trendů cestovního ruchu. Na základě průzkumu byla vymezena také výzkumná otázka: Patří
mezi nejvýznamnější trendy cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji kulturně – poznávací
cestovní ruch?
Průzkum byl realizován prostřednictví dotazníků rozeslaných e-mailem v období únor – květen
2018 v Moravskoslezském kraji. Ze 120 odeslaných dotazníků se jich vrátilo 29 kompletně
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vyplněných. Dotazník zahrnoval 8 otázek, na které zástupci cestovních kanceláří a agentur
odpovídali.
V tomto příspěvku budou představeny jen vybrané otázky, věnující se přímo aktuálním trendům
cestovního ruchu u vybraných podniků cestovního ruchu, poskytující služby
v Moravskoslezském kraji.
Z metodologického hlediska je článek také založen na statistické analýze dostupných dat,
založených na četnosti odpovědi (Mc Clave a Sinsich, 2011). Autor článku se také pokusil o
zjištění možných souvislostí mezi vybranými odpověďmi.

Výsledky a diskuze
V následující části příspěvku budou představeny ve stručnosti odpovědi na vybrané otázky,
vztahující se k problematice aktuálních trendů cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.
1. otázka měla za úkol zjistit, zda oslovené podniky cestovního ruchu, zavádí moderní trendy
cestovního ruchu do své nabídky. V této otázce mohli oslovené podniky označit i více
odpovědi. Jak lze vidět z tabulky 1, viz níže, je patrné, že oslovené CK / CA se věnují
sledováním nových trendů a snaží se je aplikovat do své katalogové nabídky. Pouze 1 odpověď
byla negativní, kdy pro oslovenou CK / CA je zavedení novinek do své nabídky příliš nákladný.
Tabulka 1 Odpovědi zástupců CK / CA na trendy CR v MSK v jejich nabídce
sledujeme nové trendy a zavádíme novinky do nabídky
je to pro nás v současnosti nutnost
sledujeme nové trendy a zkoušíme je aplikovat
je to pro nás velmi důležité
někdy přijdeme s novinkou
vzhledem k finančním možnostem
ale není to naší prioritou
zavedení novinek je příliš nákladné
Zdroj: Vlastní zpracování

13
11
14
10
7
8
5
1

Další otázka se věnovala problematice zavádění trendů CR do nabídky CK / CA, kdy mohli
zástupci CK / CA označit více svých odpovědí. Z tabulky 2 lze zjistit, že nejvíce CK / CA
pečuje o své webové stránky, protože profesionální web ušetří podnikům finanční zdroje, a také
neustále roste počet lidí, kteří si kupují produkty a služby právě přes internet. Z toho také
pramení pro podniky využití moderních komunikačních nástrojů. Dále oslovené CK / CA
plánují rozšířit nabídku zájezdů pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě, zástupci oslovených
CK / CA zařazují nové destinace do svých katalogů, viz tabulka 2.
Součástí této otázky bylo znát odpovědi také na to, které činnosti z výše uvedeného výčtu, chtěli
by oslovení zástupci CK / CA nejčastěji zavést. Jedná se zejména o:
• provedení modernizace technologií,
• s rozšiřováním nabídkou nových služeb, je také spojena tvorba nových pracovních míst,
• zavedení doplňkových služeb pro své klienty,
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•
•
•

nová nabídka Eurovíkendů,
nesmí chybět nová nabídka fitness a wellness pobytů,
investice do svých interiérů a do propagace apod.

Tabulka 2 Odpovědi zástupců CK / CA, které trendy CR z níže uvedeného výčtu, zavádí do své
nabídky
zavádíme novinky v doplňkových službách pro zákazníky
nové balíčky služeb
nové wellness pobyty
nové fitness pobyty
rozšiřujeme nabídku pro rodiny s dětmi
nová nabídka Eurovíkendů
nová nabídka lázeňských pobytů
nová nabídka pro děti
specifická nabídka pro seniory
nabízíme nové destinace
Věrnostní karty
výhody pro stálé zákazníky
inovujeme pravidelně nabídku v katalogu
investujeme do interiéru
investujeme do propagaci naší nabídky
modernizujeme technologie
moderně komunikujeme s klienty
spolupracujeme s dalšími podniky při tvorbě nabídky
spolupracujeme s prodejními webovými portály
zlepšujeme online reklamu naši nabídky
pečujeme o naše webovské stránky
vytváříme nová pracovní místa
spolupracujeme s odbornými školami
pravidelně školíme personál
Certifikujeme naše služby
Zdroj: Vlastní zpracování
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Další otázka, která bude v tomto příspěvku podrobněji rozebrána, se věnovala vybraným
faktorům, které působí na rozvoj cestovního ruchu v MSK a měly by je vybrané CK / CA brát
v úvahu. Zástupci vybraných CK / CA ohodnotili vybrané faktory známkou jako ve škole na
škále 1–5. Jak můžeme z tabulky 3 vidět, známku 1 nejčastěji získali faktory, mezi které patří:
svoboda cestování, jistota a bezpečí v destinacích, které CK / CA nabízejí ve svých katalozích
a v neposlední řadě také větší sortiment a kvalita poskytovaných turistických služeb. Známkou
2 byly ohodnoceny nejčastěji změny v demografii, administrativní bariéry na hranicích a faktor
vztahující se k ekologii. Vybrané faktory ohodnocené jednotlivými známkami, naleznete v
tabulce 3, viz níže.
Poslední otázka, která je v tomto příspěvku představena se věnuje vybraným trendům CR, na
které CK / CA v MSK zaměřují při sestavování nabídky služeb. Oslovené subjekty, mohli
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onačit i vice správných odpovědí. Jak vyplývá z výsledků provedeného průzkumu, které jsou
zaznamenány v tabulce 4, viz níže, se nejčastěji CK / CA ve svých nabídkách zaměřují na
trendy, mezi které patří např.: hledání nových zážitků, aktivní a dobrodružné výlety, na
poznávací turistiku, na cestovní ruch seniorů, objevování jedinečných míst apod. Z tabulky 4
je také patrné, že se nejedná jen o jeden či dva trendy, ale o celou škálu trendů, na které se
oslovené subjekty zaměřují.
Tabulka 3 Faktory ovlivňující podnikání vybraných CK / CA v MSK (hodnocení známkou 1-5
jako ve škole)
změny v demografii
svoboda v cestování
administratívní bariéry na hranicích
větší sortiment a kvalita turistických
služeb
certifikace
možnosti podnikání v cestovním ruchu
péče o zdraví obyvatelstva
více volného času
větší zkušenosti s cestováním
životní styl
všudypřítomné informační technologie
dopravní dostupnost turistických cílů
zájem o udržitelný rozvoj
ekologie
politický vývoj ve světě
jistota a bezpečí
Zdroj: Vlastní zpracování
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V materiálech a metodice příspěvku byla autorem stanovena výzkumná otázka: Patří mezi
nejvýznamnější trendy cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji kulturně – poznávací
cestovní ruch? Do kulturně – poznávacího CR můžeme zařadit historii, kulturu, tradice a zvyky
vlastního i jiných národů, základem jsou sakrální i světské stavební a architektonické památky,
umělecká díla, přírodní zajímavosti (jeskyně, vodopády, pralesy, pouště), společenské události
(festivaly, slavnosti), ale také, výroba a konzumace lokálních specialit.
Na tuto otázku se autorovi příspěvku podařilo najít odpověď, že oslovení zástupci CK / CA se
zaměřují na poznávací turistiku, církevní turismus, dovolenou na venkově, gastronomický
cestovní ruch apod. Kulturně – poznávací turismus hraje důležitou roli při sestavování nabídek
CK / CA pro své zákazníky v MSK.
Na základě provedeného průzkumu vyplývá, že oslovení zástupci CK / CA reagují na nové
trendy a snaží se je aplikovat do svých nabídek pro své zákazníky. Pokud chtějí CK / CA uspět
na trhu cestovního ruchu, musí umět reagovat na přání a potřeby svých zákazníků a také na
změny jejich chování. Základem úspěchu každého podniku, nejen v oblasti cestovního ruchu,
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jsou kvalitní webové stránky, což také potvrdila druhá otázka v příspěvku. Také CK / CA musí
neustále reagovat na moderní komunikační technologie, aby držely krok s konkurencí. Proto
oslovené CK/CA plánují investovat do rozvoje svých moderních komunikačních technologií a
také ke spokojenosti zákazníků rozšiřovat nabídku svých služeb, včetně doplňkových apod.

Tabulka 4 Na jaké trendy se při sestavování nabídky služeb zaměřují oslovené CK / CA v MSK
cestovní ruch mládeže
segment 55+
cestovní ruch seniorů
léčebný, zdravotní turismus
trend zdravějšího způsobu života
hledání nových zážitků
hledání extrémních zážitků
aktivní a dobrodružní výlety
objevování jedinečných míst
požitkářské a luxusní cestování
dámské individuální cestování
gastronomický cestovní ruch
odpovědný cestovní ruch
práce a odpočinek
Evropa na otočku
cykloturistika
Dark Tourism
církevní turismus
dovolená na venkově
poznávací turistika
industriální, montánní turistika
Zdroj: Vlastní zpracování
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Na základě odpovědí oslovených CK / CA je patrné, že berou v potaz nové trendy CR, ale
nevěnují se jen pár vybraným trendům, ale do svých nabídek zakomponovávají celou řadu
různorodých služeb, které by mohli potencionální zákazníky oslovit. Každá mince má dvě
strany, tak i v tomto případě to hned nemusí znamenat, že čím vice trendům se CK / CA věnují,
tím větší úspěch na trhu cestovního ruchu budou mít. Možná by stálo za zvážení, že lépe
zahrnout do svých rozhodnutí a katalogových nabídek 2-3 trendy, a těmto trendů se věnovat
dopodrobna, včetně využití věrnostních programů a dalších doplňkových služeb určených svým
zákazníkům, než své omezení finanční zdroje a úsilí tříštit do tolika směrů.
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Závěr
Příspěvek se věnoval problematice trendů cestovního ruchu u vybraných CK / CA
v Moravskoslezském kraji. Cílem tohoto článku bylo zhodnotit u oslovených subjektů
cestovního ruchu, jejich aktuální nabídku. Data byla získána jak primárním výzkumem u
vybraných podniků cestovního ruchu, tak i sekundárním, prostřednictvím odborných publikací,
časopisů a konferenčních sborníků věnující se zkoumané problematice. Na základě průzkumu
byla vymezena také výzkumná otázka: Patří mezi nejvýznamnější trendy cestovního ruchu v
Moravskoslezském kraji kulturně – poznávací cestovní ruch? Na základě provedeného
průzkumu lze konstatovat, že oslovené CK / CA věnují svou pozornost právě tomuto trendu
v Moravskoslezském kraji.
Oslovené CK / CA se věnují sledováním nových trendů a snaží se je aplikovat do své katalogové
nabídky, nejvíce CK / CA pečuje o své webové stránky, včetně využívání moderních
komunikačních nástrojů. Dále oslovené CK / CA plánují rozšířit nabídku zájezdů pro rodiny s
dětmi a v neposlední řadě, zástupci oslovených CK / CA zařazují do svých katalogů také nové
destinace. Na základě provedených odpovědí, oslovené subjekty plánují provést modernizaci
svých technologií, rozšířit nabídku svých služeb, včetně přijímání nových zaměstnanců, dále
chtějí zavést doplňkové služby pro své klienty, rozšířit stávající nabídku Eurovíkendů a
v neposlední řadě nesmí u oslovených subjektů chybět zavedení nové nabídky fitness a wellness
pobytů. Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují podle oslovených CK / CA podnikání v CR patří
např. svoboda cestování, jistota a bezpečí v destinacích, které CK / CA nabízejí ve svých
katalozích a v neposlední řadě také větší sortiment a kvalita poskytovaných turistických služeb.
Poslední otázka provedeného průzkumu se věnovala vybraným trendům CR, na které se CK /
CA v MSK zaměřují při sestavování své nabídky služeb. Oslovené subjekty, mohli onačit i vice
správných odpovědí. Jak vyplývá z výsledků provedeného průzkumu, nejčastěji se CK / CA ve
svých nabídkách zaměřují na trendy, mezi které patří např.: hledání nových zážitků, aktivní a
dobrodružné výlety, na poznávací turistiku, na cestovní ruch seniorů, objevování jedinečných
míst apod.
Autor se svými kolegy již pracuje na rozšíření počtu oslovených CK / CA a současně na
vyhodnocení odpovědí vybraných zákazníků, kteří využívají služeb CK / CA v MSK. Na
základě získaných odpovědí, se autor příspěvku pokusí na základě použitých vybraných
statistických metod identifikovat představy vybraných CK / CA a oslovených zákazníků, zda a
jak se liší jednotlivé odpovědi a zda existuje závislost mezi vybranými zkoumanými jevy. Tento
průzkum by bylo vhodné také aplikovat do ostatních krajů ČR a srovnat jej ze sousedními státy,
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NÁZORY NA BIOPOTRAVINY V PREDŠKOLSKOM STRAVOVANÍ A
ANALÝZA ICH KONZUMÁCIE
OPINIONS ABOUT BIO-FOOD WITHIN THE PRESCHOOL
NOURISHMENT AND THEIR CONSUMPTION’S ANALYSIS
Dagmar Kozelová, Jana Kolačkovská, Roman Serenčéš, Ján Durec, Lucia Zeleňáková

Abstrakt
Prieskumom názorov 317 respondentov sme zistili, že biopotravinu považuje za potravinu
pochádzajúcu z kontrolovaného a certifikovaného systému ekologického poľnohospodárstva 37
% žien a 32 % mužov. Až 46 % rodičov s dieťaťom navštevujúcim materskú školu by
uprednostnili v stravovaní v materských školách možnosť podávania biopotravín a čerstvých
bioproduktov za príplatok. Meraním asociácií sme zistili, že frekvencia konzumácie biopotravín
respondentmi vykazuje nepreukazný vzťah k počtu detí predškolského veku v domácnosti a
vysoko preukazný vzťah k počtu členov v domácnosti. V 1 členných domácnostiach biopotraviny
prevažne nekonzumujú, v 2 členných domácnostiach takmer u polovice respondentov prevláda
konzumácia biopotravín často a menej často. V domácnostiach s deťmi predškolského veku
biopotraviny konzumujú diferencovane. Názory na zvýšený podiel biopotravín v stravovaní detí
v materských školách neovplyvňuje čistý mesačný príjem domácností.
Kľúčové slová:
biopotraviny, deti, stravovanie, materské školy, príjmy domácností
Abstract
Through the survey of 317 respondents we have found out that 37% of women and 32% of men
consider a bio-food as a food coming from a monitored and certified system of ecological
agriculture. 46% of parents with kindergarten child would prefer a possibility to use bio-food
and bio-products in the kindergarten even with extra fee. By monitoring the associations, we
have found out that respondents’ consumption of bio-food shows a indemonstrable relation to
the pre-school children in the households and highly demonstrable relation to the number of
household’s members. Households with 1 member usually do not eat bio-food; almost half of
households with 2 members eat bio-food often and less often. Households with pre-school
children eat bio-food differentially. Net income of the household does not influence the opinions
to the increased ratio of bio-food within nourishment of kindergarten’ children.
Key words:
bio-food, children, nourishment, kindergarten, household’s income

Úvod
V súvislosti s potravinovými škandálmi posledného obdobia spotrebitelia vyžadujú viac
informácií o kvalite potravín. Stravovanie má byť pestré, v dostatočnom množstve a primeranej
kvalite produktov a jedál. Zdravie detí predškolského veku ovplyvňuje viac faktorov, patria
medzi ne genetické faktory, sociálno-ekonomické faktory, výživa, životný štýl a tiež životné
a pracovné prostredie. Nárast počtu civilizačných ochorení u obyvateľov sa pripisuje okrem
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iného aj výskytu cudzorodých látok v potravinách, ktoré sa do značnej miery do potravinového
reťazca dostávajú aj z ovzdušia, pôdy a tiež vody. Z hľadiska bezpečnosti potravín a ochrany
zdravia detí je snahou v potravinách ich obmedzovať. Za environmentálne vhodný spôsob
pestovania rastlín a chov zvierat považujeme ekologické poľnohospodárstvo. Bioprodukty a
biopotraviny majú určité špecifické vlastnosti a preto ich odporúčame zaradiť do stravovania
všetkých vekových kategórií.
Ekologická poľnohospodárska výroba sa riadi Zákonom č. 189/2009 Z.z. o ekologickej
poľnohospodárskej výrobe, ktorá chráni životné prostredie, neaplikujú sa v nej pesticídy a tým
chráni aj zdravie obyvateľov, riziko vzniku ochorení zo stravy sa tak výrazne zmenšuje. Trh
s biopotravinami sa celosvetovo rozrastá. Solfanelli et al. (2018) uvádzajú, že dostupnosť
včasných a kvalitných údajov o odvetví ekologického poľnohospodárstva je rozhodujúcim
faktorom pre rozvoj trhu s biopotravinami. Zatiaľ čo údaje o výmerách poľnohospodárskych
podnikoch sú v súčasnosti bežne dostupné v Európe, údaje o organických produktoch sú stále
pomerne slabo evidované v oficiálnych štatistických zdrojoch pre väčšinu európskych krajín.
Informácie o výnosoch organických produktov sú rozhodujúce pre určenie objemu ekologickej
výroby a tiež zabezpečenie dodávok. Akčný plán pre ekologické potraviny a
poľnohospodárstvo konkrétne poukazuje na potrebu ďalšieho zlepšovania zhromažďovania a
šírenia údajov pre ekologický sektor (Európska komisia, 2014). Prístup k spoľahlivým údajom
o výnosoch organických plodín má zásadný význam pre posúdenie environmentálnych
prínosov ekologických postupov a potenciálu ekologického poľnohospodárstva, pokiaľ ide o
potravinovú bezpečnosť. Ekologické poľnohospodárstvo je všeobecne uznávané ako systém,
ktorý sa zameriava na výrobu potravín s nízkym poškodením ekosystému, zvierat a ľudí a často
sa považuje za cennú alternatívu pre poľnohospodárstvo (Arbenz et al., 2016).
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej
poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú legislatívne predpisy a výnosy MP SR, podrobujú sa
pravidelnej kontrole na každom stupni. Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené výhradne
z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov.
Obsahujú však najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením
o ekologickom pôvode. Viaceré štúdie ako napr. Asencio et al. (2018) potvrdili blahodarné
účinky bioproduktov na ľudský organizmus, vyšší obsah bioaktívnych látok, vitamínov,
minerálnych látok oproti konvenčne vyprodukovaným. Biopotraviny majú tiež vhodné
organoleptické vlastnosti akými sú chuť a vôňa.
Detská populácia predstavuje citlivú a rizikovú skupinu pre zaťaženie rezíduami pesticídov z
potravy a preto pestré stravovanie, podporujúce zdravie detí a obohatené o konzumáciu
biopotravín, pôsobí preventívne voči civilizačným ochoreniam. Cieľom práce je informovať
o výsledkoch prieskumu zameraného na názory spotrebiteľov na biopotraviny a ich
zaraďovanie do stravovania v materských školách a v domácnostiach.

Materiál a metódy
Názory spotrebiteľov na biopotraviny vo výžive detí sme zisťovali prieskumom, ktorý sme
uskutočnili v okrese Zvolen. Prieskum bol realizovaný technikou dotazníka v materských
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školách, v detských ambulanciách, v centre voľného času, prebiehal v období od septembra
2010 do marca 2011. Prieskumu sa zúčastnilo 317 respondentov, z toho 28 % tvorili muži a 72
% ženy. Podľa veku najpočetnejšia kategória vo veku 26 – 45 rokov bola zastúpená 55 %
podielom, vo veku 46 – 60 rokov bolo 22 % respondentov, respondenti do 25 rokov tvorili 13
% podiel a respondenti nad 61 rokov predstavovali 9 % podiel.
Meranie závislostí pomocou kvalitatívnych znakov, t. j. meranie asociácií, sme využili na
overenie existencie závislostí medzi vlastnými a klasifikačnými otázkami pomocou χ 2 testu
štvorcovej kontingencie. Štatistickú preukaznosť vzťahov sme posudzovali na základe
významnosti testovacej charakteristiky (p-hodnoty) (Matejková et al., 2017).
Pred uskutočnením prieskumu sme stanovili nasledovné nulové hypotézy:
1. Predpokladáme, že frekvenciu konzumácie biopotravín respondentmi neovplyvňuje
počet detí predškolského veku v domácnosti.
2. Predpokladáme, že frekvenciu konzumácie biopotravín respondentmi neovplyvňuje
počet členov v domácnosti.
3. Predpokladáme, že názory na zvýšený podiel biopotravín v stravovaní detí v materských
školách neovplyvňuje čistý mesačný príjem domácností.

Výsledky a diskusia
Analýzou údajov sme zistili, biopotravinu považuje za potravinu pochádzajúcu
z kontrolovaného a certifikovaného systému ekologického poľnohospodárstva 37 % žien a 32
% mužov. Túto odpoveď vyznačilo 39 % respondentov stredoškolského a 42 % respondentov
vysokoškolského vzdelania. Z celkového počtu respondentov si 50 % myslí, že konzumácia
biopotravín deťmi predškolského veku je prospešná, 7 % respondentov zdieľa názor, že
prospešná nie je a 43 % respondentov sa k danej otázke nevedelo vyjadriť. Podľa Pádela
a Fostera (2005) vyššia informovanosť a vedomosti o biopotravinách majú pozitívny vplyv na
postoje a spotrebu biopotravín.
Meraním asociácií sme zistili, že frekvencia konzumácie biopotravín respondentmi vykazuje
nepreukazný vzťah k počtu detí predškolského veku v domácnosti (p = 0,2463) a vysoko
preukazný vzťah k počtu členov v domácnosti (p = 1,7476). V 1 členných domácnostiach
biopotraviny prevažne nekonzumujú, v 2 členných domácnostiach takmer u polovice
respondentov prevláda konzumácia biopotravín často a menej často. V domácnostiach s deťmi
predškolského veku biopotraviny konzumujú diferencovane (Obr. 1 a Obr. 2).
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Obr. 1 Frekvencia konzumácie biopotravín respondentmi podľa počtu detí predškolského
veku v domácnosti
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Obr. 2 Frekvencia konzumácie biopotravín respondentmi podľa počtu členov v domácnosti
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Obr. 3 Odpovede respondentov na otázku: „Akým podielom byste obohatili stravovanie detí
predškolského veku biopotravinami? vo vzťahu k čistému mesačnému príjmu domácností“
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Meraním asociácií sme tiež zistili, že názory na zvýšený podiel biopotravín v stravovaní detí v
materských školách neovplyvňuje čistý mesačný príjem domácností (p=0,7875).
Bioprodukty sú vo všeobecnosti drahšie o 10 až 40 % v porovnaní s podobnými tradične
vyrábanými produktmi. Vybrané ekonomické ukazovatele ekologickej a konvenčnej výroby
analyzovali Kozáková et al. (2014). Trantner et al. (2009); Cook et al. (2009) uvádzajú, že
spotrebitelia by boli ochotní zaplatiť vyššiu cenu za biopotraviny, predovšetkým za
biozeleninu, správanie spotrebiteľov pri kúpe biopotravín skúmali aj Kozelová et al. (2013).
Na Slovensku sú v priemere ceny potravín a nealko nápojov nižšie ako v EÚ-28, zároveň sú
drahšie ako v krajinách V4. Vývoj cenovej hladiny v krajinách V4 a EÚ sa v priebehu
posledných 5 rokov výrazne nemenil.
Pri porovnaní výdavkov na potraviny ako percenta z HDP má z krajín V4 a EÚ najvyšší podiel
Poľsko a SR. V porovnaní s priemerom EÚ dávame na potraviny o 3 % HDP viac. Najnižší
podiel potravinových výdavkov na HDP má Nemecko (5,3 %) (Eurostat, 2018).
Na otázku: „Uprednostnili byste v materských školách možnosť podávania biopotravín a
teplých pokrmov z bioproduktov pre deti predškolského veku za príplatok pred ich klasickým
stravovaním?“ odpovedali respondenti s dieťaťom/deťmi predškolského veku v domácnosti,
ktoré navštevujú materskú školu nasledovne: 46 % respondentov súhlasne, 16 % respondentov
záporne a 38 % respondentov nevedelo odpovedať.

Záver
Medzi skupinou respondentov majúcich deti a skupinou druhou, ktorá nemá deti predškolského
veku sme zistili tieto rozdielnosti:
- v type stravovania. Skupina, ktorá má dieťa predškolského veku v domácnosti ho
obohacuje o konzumáciu biopotravín viac ako druhá skupina, ktorá preferuje skôr
stravovanie rýchleho občerstvenia.
- v konzumácii biopotravín. V skupine, ktorá má dieťa predškolského veku v domácnosti
konzumujú biopotraviny častejšie. V druhej skupine až 28 % respondentov
nekonzumuje biopotraviny.
- informovanosť o stravovaní v materských školách. Skupina respondentov, ktorá má dieťa
predškolského veku v domácnosti je presvedčená, že materské školy neposkytujú
dostatok informácií rodičom o zložení stravy a zaradení biopotravín do jedálneho lístka
detí predškolského veku, ale uprednostnili by v materských školách možnosť podávania
biopotravín a teplých pokrmov z bioproduktov za príplatok pred ich klasickým
stravovaním a to nasledovne: 11 % rodičov podielom do 10 %, 24 % rodičov podielom
od 11 do 25 %, 37 % rodičov podielom od 26 do 50 %, 23 % rodičov podielom od 51
do 75 % a 5 % rodičov podielom nad 76 %. Respondenti si myslia, že konzumácia
biopotravín deťmi predškolského veku môže významne ovplyvniť ich správny telesný
a duševný vývoj, zníženie náchylnosti na civilizačné ochorenia v neskoršom veku,
možnosť vzniku a priebehu alergie. Až 53 % rodičov v prvej skupine súhlasí s názorom,
že konzumácia biopotravín deťmi je prospešná. Frekvencia konzumácie biopotravín 1

91

– 3- krát týždenne v tejto skupine prevláda najviac u respondentov s čistým mesačným
príjmom v domácnosti od 501 do 1000 €.
Meraním asociácií sme zistili, že frekvencia konzumácie biopotravín respondentmi vykazuje
nepreukazný vzťah k počtu detí predškolského veku v domácnosti a vysoko preukazný vzťah k
počtu členov v domácnosti. V 1 členných domácnostiach biopotraviny prevažne nekonzumujú,
v 2 členných domácnostiach takmer u polovice respondentov prevláda konzumácia biopotravín
často a menej často. V domácnostiach s deťmi predškolského veku biopotraviny konzumujú
diferencovane. Názory na zvýšený podiel biopotravín v stravovaní detí v materských školách
neovplyvňuje čistý mesačný príjem domácností.
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FOOD SECURITY PILLARS AND PHYSICAL FOOD
ACCESSIBILITY IN THE CZECH REPUBLIC
PILÍŘE POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI A FYZICKÝ PŘÍSTUP
K POTRAVINÁM V ČR
Eva Lukášková, Kateřina Pitrová, Zdeněk Málek, Helena Velichová, Jakub Trojan

Abstract
Food security includes three main pillars - availability, access, and utilisation. The paper
focuses on the analysis of physical accessibility and availability of food in the Czech Republic.
There is examined the area of access to food, in terms of the possibility of physical access to
food, because in the Czech Republic the physical accessibility to food is ensured through a
single network of retail stores very well, economical access - affordability, however, is lower
for many population groups.
Key words:
Food Security, Access, Affordability, Availability, Utilisation.
Abstrakt
Potravinová bezpečnost zahrnuje tři hlavní pilíře – dostupnost, přístup a použitelnost. Článek
je zaměřen na analýzu fyzického přístupu a dostupnosti potravin v České republice. Je zde
popsán přístup k potravinám z hlediska možnosti fyzického přístupu k nim, protože v České
republice je síť maloobchodních prodejen velmi hustá. Problémem je spíše ekonomický přístup
k potravinám, který je nižší pro některé sociální skupiny ve společnosti.
Klíčová slova:
Potravinová bezpečnost, přístup, dostupnost, použitelnost, ekonomická dostupnost

Introduction
Food is an essential component of human needs and it is necessary to ensure availability, access
and use. Food security is defined as a condition where the physical and economic access to
sufficient quantities of healthy and nutritionally balanced food is provided that meet the
nutritional needs and preferences of the individual for his active and healthy life. Concept of
food security is defined by three main pillars – availability, access and utilization.
Possibility of access to food for individuals is crucial in the context of their basic needs. In
terms of physical access to food it is possible to analyze the density of retail network in the
Czech Republic. In the following text there is an analysis of physical availability of food in the
retail network, focusing on the stores that are in the Czech Republic economicaly significant
market power (Lukášková et al., 2016).
The availability of food in the Czech Republic is at a very high level. In each village, there is
at least one grocery store or a convenience store. Not to mention larger territorial units, where
several retail chains are located in one territory (Lukášková et al., 2016).
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Theoretical background
„Food

security exists when all people, at all times, have physical, social and economic access
to sufficient, safe and nutritious food that meats their dietary needs and food preferences for an
active and healthy life“ (FAO, 1996).
We define food security at two levels. The first level shall be defined as the country’s food
security, i.e. the required level of productive resources in relation to the domestic consumption
in the longer term. It is basically the rate of coverage of domestic consumption, domestic factors
in the case of emergencies, unexpected events (wars, natural disasters, and failure of
international trade). (Strohmandl et al., 2015).
The second level of food security refers to various social groups of the country and expresses
the degree of risk of certain social groups in terms of quantity and nutritional value of food.
(Lawrence et al., 2010).
On a global scale production of food security is affected by several factors that are for better
illustration shown in Figure 1.
The accessibility on the national level (macro level) is influenced by inquiry, which is
determined by home production, commercial imports, foodstuff help and foodstuff reserves.
On regional level the accessibility is influenced by regional foodstuff production, foodstuff
reserves, distribution system and on the household level by foodstuff production on this level,
by market and by foodstuff for work acquisition type. Access to the foodstuff is determined by
general incomes of the households and usability means foodstuff wholesomeness (Williams,
2012).

FOOD
SECURITY
AND
NUTRITION
STABILITY
(People´s ability to
access and utilize
food that remains
stable and
sustained overtime)

AVAILABILITY
There is a reliable and consistent source of quality food.
ACCESS
People have sufficient resources to produce and/or purchase food
UTILIZATION
People have the knowledge and basic sanitary conditions to choose, prepare,
and distribute food in a way that results in good nutrition.

Figure 1: Main Components of Food Security

Access to the foodstuff or Food Sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally
appropriate food, produced through ecologically sound and sustainable methods, and their
right to define their own food and agriculture systems (Food Secure Canada, 2014). A healthy,
sustainable food system is one that focuses on Environmental Health, Economic Vitality, and
Human Health & Social Equity. Environmental Health ensures that food production and
procurement do not compromise the land, air, or water now or for future generations. Economic
Vitality ensures that the people who are producing our food are able to earn a decent living
95

wage doing so. This ensures that producers can continue to produce our food. Human Health
& Social Equity ensures that particular importance is placed on community development and
the health of the community, making sure that healthy foods are available economically and
physically to the community and that people are able to access these foods in a dignified manner
(FSN, 2014).

Figure 2: Sustainable Food System (FSN, 2014)
The above mentioned ability of people to access food in a dignified manner is supported by the
aggregate supply of food, which can be defined as the sum of all commodities offered - the food
on the market that is offered within a specific time period. It is possible to differentiate the offer
of domestic and foreign manufacturers - i.e. food imports into the country. According to the
Czech Republic's membership in the European Union food imports from the EU and food
imports from countries outside the European Community can be further differentiated.
In terms of ensuring food security of the country the supply of domestic food producers is
crucial, or the real level of agricultural production respectively (Shaw, 2007). Food security is
defined as a condition where the secured physical and economic access to sufficient quantities
of healthy and nutritionally balanced food, enabling an individual to an active and healthy life
(Lawrence et al., 2010). From a statistical point of view it is not a problem to determine the
annual production volumes of individual commodities. The problem arises when determining
the level that is required to ensure food security in the country. In the case of the use of
theoretical tools of economics, it would be impossible to talk about real food menu - offer a
specific amount and further quantify the potential production of agricultural production potential agricultural product. According to the above determination of potential GDP
agriculture would continue to analyse the country's ability to ensure food security alone.
Demand is understood as the sum of all planned purchases of food (products of agricultural
production) to consumers in a given time, for the market price. Consumer - resp. consumer
choice is mainly influenced by the amount of the price demanded estate on the market, as well
as its disposable income, its preferences, prices of substitutes and complements (Lukášková et
al., 2014).
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In the context of food security it is necessary to mention the fact that in developed countries
there is currently much attention paid to food safety in terms of their health. The quantity of
food in the EU and other developed countries is not yet a problem. The increased interest in
ensuring food safety contributed recurring problems caused by proliferation of unsafe food and
feed (feed safety is an integral part of food security), food accidents (dioxins, PCBs), infections
of farm animals (BSE / TSE) and ecosystem contamination by foreign substances and thus the
food chain (as a result of environmental pollution and increased industrialization of advanced
agricultural use of chemicals) (Prokop, 2002).
The European Commission decided to radically reorganize the system for ensuring food safety
in the first decade of the 21st century. Legislative measures were taken in the feed, health and
animal welfare, hygiene, residues and new foodstuffs, and also set up an independent European
Food Authority. EU Member States were invited to a similar procedure to ensure food safety.
The EU's objective was to achieve the highest standards of food safety.
Strategy to Assure Food Safety in the Czech Republic is a strategic document approved by the
Government of the Czech Republic (Government Resolution No. 1320/2001) in accordance
with the principles of the White Paper of the European Union Food Safety. The main objective
is to provide effective health protection and promotion of consumer interests in relation to food,
through the production of safe food and feed. The original document of the Ministry of
Agriculture, "Food Security Strategy in the CR", briefly describes the national strategy to
achieve goals through science-based health risk assessment, management, development of
communication between the components of our society and to promote information and
education of all interested parties (Lukášková et al., 2012).
Potential hazards are present in food pathogens, chemical contaminants (e.g. cleaning materials
of manufacturing equipment), or solid objects (glass shards). Despite all measures taken to
minimize this danger the safety and wholesomeness are not absolute, and some failure may
occur. In terms of food risk, the potential impact on consumer health is expressed.
Determination of risk is a structured approach to identifying possible risks and to evaluate
factors that may affect these risks in a positive or negative sense. The risk may be determined
in absolute terms (e.g. number of persons who became ill after eating certain foods) or in
relative terms (e.g. mutual comparison of the safety of a product with others). This dual
approach is important for the precise evaluation.
The amount and structure of demand from the consumer perspective is determined by following
options:
1. Access to food in terms of physical access - the availability of retail chains, grocery
stores, farmers' markets, mobile shops, sales of farmhouse;
2. Economic access to food - the amount of the nominal disposable income, its real value
- consumer purchasing power (given the rate of inflation, setting the exchange rate);
3. Access to human health and food quality and accentuation (Lukášková et al., 2015).

Research design and findings
The research was to assess the status of the second sub-pillar of food security and physical
access to food. There was conducted the survey of grid density of individual retail chains –
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Albert (supermarket, hypermarket), Billa, Enapo, Globus, Lidl, Kaufland, Penny, Tesco.
Results are shown in the following figures, where cartographic visualization was used (Fig. 3 –
5). Methods used for the spatial visualization were adapted from the thematic cartography
(Slocum, 2010). We used ArcGIS for further analysis according to principles of regional
development described e.g. in Trojan (2012).
The sensitive data are collected by using research methods, the next step will be their analysis.
The analysis of quantitative data is realized by basic processes such as editing characters,
coding and sorting. These adjusted and sorted data become the input data source for
cartographic visualization. Cartographic visualization will be performed with the professional
GIS software to create maps, manage spatial analysis and share intelligent visualization for
better decision making. For better orientation, the distribution of Olomouc Region into districts
will be used in the analysis.

Figure 3: Penetration of Grocery Stores Retail Chains in the Czech Republic to 31. 12. 2015
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Figure 4: Number of Grocery Stores Retail Chains in the Czech Republic to 31. 12. 2015

Figure 5: The Ratio of Population per one Grocery Store in Retail Chains
in the Czech Republic to 31. 12. 2015
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The map shows the location of an individual retail network across the Czech Republic.
The greatest concentration of stores is in the capital city Prague followed by Brno in South
Moravian Region. In other regions, stores are distributed fairly equally, with some exceptions
such as South Bohemian Region. This region has a significantly smaller number of stores due
to the size of the region in opposition to South Moravian Region. In the mentioned South
Moravia Region, a higher concentration of one type of stores and a retail network Enapo can
be seen. These stores are also typical for Zlín Region.
Prague as a separate region has a rich network of various retail chains due to a relatively small
area. The retail stores Tesco, Lidl, Billa and Albert Supermarket dominate. In Central Bohemian
Region is a relatively compact network of stores. Popular stores are Enapo, especially in the
district of Prague-East; there is a high concentration of this type of market. On the contrary,
there are not any Globus and Makro stores. Karlovy Vary Region has a rich layout of stores
(mainly in the northwest district of Karlovy Vary) due to its smaller area. There are all types of
stores available. The greatest concentration of stores in Plzeň Region is in major district towns
Plzeň, Tachov, Domažlice, Klatovy, and Rokycany. As in Karlovy Vary Region, there are all
kinds of stores. In Liberec Region, all these retail chains can be found. The most occurring are
Enapo stores and Penny Market. In the capital district of Liberec are superstores such as Globus
and Makro. The deployment of chains is concentrated in the most populous areas of the region,
in major district towns. Due to the size of the districts, Most District has the highest density of
stores. On the other hand, the districts of Ústí nad Labem and Louny have the smallest number
of stores. Retailers are allocated relatively equally among the region. Penny Market and Tesco
often occur. Enapo store is also popular, especially in the district of Trutnov. The branch of the
retail chain Globus misses there. In Pardubice Region all chains are available except Makro
store. Most of the stores can be found in the district of Ústí nad Orlicí, the least in Pardubice
District. In the district towns Brod and Třebíč the sale network Enapo dominates. On the
contrary, there are Tesco and Albert Supermarket in Jihlava District. In the city Jihlava is
possible to find Makro superstore, but there is not the store Globus. Retail chains are equally
allocated to all the districts, the highest concentration of markets is in major district towns České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice and Český Krumlov.
Penny, Lidl, and Tesco most commonly occur. There are all kinds of shops, including Globus
and Makro in České Budějovice.
In South Moravian Region stores are densely distributed throughout the region.
The dominating store is Enapo. Even several stores of the branch occur in one city.
For example, in Brno, there are seven stores and five stores can be found in Vyškov.
In the South Moravian Region are also stores Globus and Makro with the residence
in Brno. Due to its size, Zlín Region has a large number of retail chains. Most of them are
in the major district towns such as Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín and their
surroundings. Similarly, to South Moravian Region, there is a great prevalence of stores Enapo,
followed by Albert Supermarket and Tesco. In this region it is possible to find all of these stores
except Globus. In this region, stores are located distinctly unevenly. The highest density of
markets is concentrated in the district of Opava and Ostrava-City. In the district of Karviná the
predominant network is Enapo. The high concentration of retail chains is also in the district of
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Frýdek-Místek and Jablunkov in Frýdek-Místek District. The largest amount of retail network
is concentrated in major district towns such as Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, and
Jeseník. In Olomouc, Globus and Makro are available. There is not distinctively predominant
pattern of some of the retail chain network, different types of retail stores are concentrated
equally. (Lukášková et al., 2016)
As it was mentioned in the previous text, the largest amount of retail chains is concentrated in
the district towns headed by the district of Olomouc which has 33 shops of various types
followed by the district of Přerov which has 21 stores, Prostějov District with 19 stores,
Šumperk District with 18 stores and Jeseník District with the occurrence of only 6 stores.
Retail networks are concentrated mainly in major district towns in individual districts. There
are the highest concentrations of population, jobs and people in general, what is an opportunity
for building a retail network in these places. In the district of Jeseník, only six retail chains are
recorded. The region is significant for its conservation while most of the territory is covered by
forests. Cities resemble villages; therefore, the urbanization of the region is low. Most of the
shops in this district are located in the town of Prostějov. In some townships there is possible
to find Enapo sales network, which offers a smaller range of products. The total amount of 19
stores is recorded in the whole district. As previously, most of the stores can be found in the
district town of Šumperk. There are retail chains Billa, Penny, Lidl, Kaufland, Albert
Supermarket and Albert Hypermarket. Further stores are concentrated in towns Zábřeh,
Mohelnice and Uničov. In the district there are 19 different types of stores in total. In the district
of Přerov 21 types of stores in total can be found. Most of them are in Přerov, then in Kojetín
and Hranice. In this district, there are many retail chains throughout Olomouc Region,
especially in Olomouc, which has stores such as Makro and Globus whose presence is limited
throughout the whole country. There are prevailing stores Penny Market, Albert and Lidl
Supermarket. Other places where stores are concentrated are the towns Šternberk and Litovel.
Results are shown in figures 6 – 7.
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Figure 6: Retail Chains Network in Olomouc Region
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Figure 7: Proportion of Stores in Individual Districts

Conclusion
Food availability is commonplace for Czech citizens. Surfeit of urban retail chains dominates
not only in our country but practically in all developed countries. People have an option to buy
plenty and abundance any hour and every day (except national holidays).
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In the paper there was evaluated physical access to food for the population in the Czech
Republic. Based on the research results it can be stated that the physical availability of food is
not a problem, mainly because of a dense network of retail chains in the country. The results
presented with cartographic visualization are original, unique and provide a current overview
of the availability of food in the country. Part of the research focused on different regions of
Moravia, and in the course of this article, results were presented for the Olomouc region.
The research results are used in the context of a comprehensive approach to food security in
our country. Food security is an important factor for the country's security and development of
the security situation in the European Union and in the world. It becomes really important in
the context of assurance in the above mentioned pillars showing the synergic effect of this issue.
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DVOJÍ SENZORICKÁ KVALITA POTRAVIN
DUAL SENSORY QUALITY OF FOOD

Zdenka Panovská, Vojtěch Ilko, Kamila Míková, Miluše Hrdličková, Marek Doležal
Abstrakt
Téma dvojí kvality potravin je aktuální. Na evropské úrovní se poprvé začalo řešit v roce 2017,
kdy bylo toto téma vzneseno na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Už od roku 2012 se
začaly porovnávat výrobky prodávané pod stejnou obchodní značkou v tržní síti v Německu a
v České republice. Z prvních porovnání vyplynulo, že z celkového počtu testovaných výrobků
jich 35 % bylo hodnoceno rozdílně, (např. u pizzy byl rozdíl v obsahu salámu 6 %). Zjištěné
rozdíly a také stále větší tlak ze strany nakupujících a jejich stížnosti vedly k tomu, že se
porovnání výrobků rozšířilo i na další země.
Klíčová slova:
kvalita potravin, senzorická analýza, evropské potravinářské výrobky
Abstract
The topic of dual quality of food is very actual. At European level, it was first tackled in 2017,
when the issue was raised at the Agriculture and Fisheries Council. The comparisons of Czech
and German food products at the market have been organised since 2012. It was discovered
that 35 percent of foodstuffs sold under name brands in the Czech Republic were evaluated
differently (for example, pizza has a difference in salami content of 6%). The discerning
differences as well as the increasing pressure from consumers and their complaints led to
product comparisons being extended to other countries.
Key words:
food quality, sensory analysis, European food products

Úvod
Od počátku své existence se člověk zabýval jídlem, protože potřeboval zajistit přísun živin a
energie pro vlastní přežití. Naučil se využívat jak potraviny rostlinného, tak i živočišného
původu. Nejprve sbíral, co v přírodě našel, nebo se se snažil něco ulovit. V průběhu staletí se
naučil rostliny pěstovat a zvířata chovat. Tím, jak měl lepší přístup k těmto potravinám, rostl i
jeho zájem o jejich uchovávání a upravování. V počátku lidstva bylo tudíž největší snahou
zajistit dostatek jídla pro všechny, ale již tehdy si jednotlivé kultury nacházely kontrolní
mechanismy, které měly zajišťovat nejen dostatek potravin, ale i jejich kvalitu. Na deskách ze
starého Egypta z let 2500 před naším letopočtem se již našly záznamy o ustanoveních, kterými
se bránilo např. kontaminaci masa. V Indii více než před 2000 lety už měly závazné předpisy
zakazující falšování zrn a jedlých tuků. V Mojžíšových knihách jsou také pasáže týkající se
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potravin. Kniha Starého zákona zakazuje např. konzumaci masa ze zvířat, která uhynula jinak
než úmyslně poražených a byly tam rovněž upraveny, míry a váhy. Ve starém Řecku
kontrolovali kvalitu piva a vína, a kontrola měla zajistit čistotu a odolnost těchto produktů."
Římská vláda rovněž poskytovala státní kontrolu nad dodávkami potravin s cílem chránit
obyvatele před špatnou kvalitou a podvody. I když většina obchodníků se snažila jednat čestně
a spravedlivě, historie ukázala, že je neustále potřeba věnovat se zajištění kvality formou
kontroly (Ihegwuagu Nnemeka Edith a Emeje Martins Ochubiojo, 2012; Lásztity et al., 2004).
Je známo i několik větších případů, kdy se diskutovala kvalita potravin vyráběných pro
evropský a americký trh např. jogurty Danone, či čokoláda Cadburry (Panovská et al., 2016).
V současnosti je v naší rozvinuté společnosti snahou většiny výrobců udržovat kvalitu potravin
na dostatečné úrovni pro kupujícího, ale z ekonomického hlediska minimalizovat náklady na
jejich výrobu. Aby byl tento vztah v rovnováze, je nutná kontrola potravin po stránce chemické,
mikrobiologické, nutriční a senzorické. Hlavním cílem při kontrole kvality je ochrana
spotřebitele. Je proto nutné zajistit standardizace postupů kontrol. To umožňují některé
potravinářské právní předpisy, které se týkají marketingu, produkce, označování, používání
potravinářských přídatných látek, potravinových doplňků apod. Uplatňují se předpisy pro
správnou výrobní a hygienickou praxi, principy analýzy a kontroly kritických bodů (HACCP)
a jsou vydávány zákony a předpisy, pro výrobní kontrolu a inspekci. Samozřejmě nejdůležitější
je bezpečnost potravin. Evropská unie má jeden z nejvyšších standardů bezpečnosti potravin
na světě díky souboru právních předpisů EU a zajištěním, aby se informace o rizicích pro
spotřebitele rychle rozšířily ve všech státech. K tomu slouží systém včasné výměny informací
pro potraviny a krmiva (RASFF). Tento systém byl vytvořen v roce 1979 a umožňuje, aby
informace byly účinně sdíleny mezi jejími členy (členský stát EU vnitrostátní orgány
bezpečnosti potravin, Komise, EFSA, ESA, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko).
Nedílnou součástí kontroly kvality je senzorická analýza, která pro hodnocení využívá lidských
smyslů. Zvláště hodnocení příjemnosti, nelze ničím nahradit. Hodnotí se senzorické parametry,
které zahrnují deskriptory vzhled, vůni, chuť a texturu.
Ačkoliv atributů jakosti je mnoho, ne všechny se musí posuzovat v každém bodě v čase pro
každý konkrétní produkt. Je důležité, aby bylo vždy určeno, jak daleko je daný faktor ve vztahu
k celkové jakosti produktu. Každá země má tudíž mechanismy jak kontrolovat kvalitu zboží.
Tím, že dochází stále k větší globalizaci a nadnárodní firmy zásobují jednotlivé evropské země,
případně vyrábí v členských státech stejné výrobky, navíc lidé stále více cestují, začal si
spotřebitel více všímat kvality výrobků i v jiných zemích a porovnávat ji. Lidé si začali
uvědomovat, nejen rozdílné ceny, ale i kvalitu. Už v roce 2011 Asociace spotřebitelů Slovenska
zveřejnila porovnání zboží nakoupeného v osmi zemích Evropské unie a oznámila, že některé
potraviny jsou na trhu nových členských státech prodávané v horší kvalitě. Víc, než o vlastní
kvalitě se však diskutovalo o specifice trhu v jednotlivých státech a rozdílných preferencích,
surovinách a kupní síle a za důvod rozdílů byla považována specifika chutí. Závěr z této diskuse
byl, že pokud je výrobek ve shodě s informacemi na obalech, je vše v pořádku. V roce 2012
iniciovala další testování kvality potravin poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová
(2012-19). Obrátila se na odborníky z brněnské Mendelovy univerzity nechala otestovat
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vybrané vzorky a z jejich závěru vyplynulo, že některé vzorky se liší. V dalších letech se do
testování zapojily i další organizace. V listopadu 2015 prováděla Agentura Focus pro Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekci průzkum o spokojenosti spotřebitelů s kvalitou potravin
a 88 % českých spotřebitelů uvedlo, že není spokojeno. V roce 2016 byla z podnětu
europoslankyně Olgy Sehnalové na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
vypracovaná studie na téma dvojí kvality výrobků (Vítová a Černý, 2016). Ze studie vyplynulo,
že prodávání výrobků různé kvality pod stejným nebo podobným označením může porušovat
zákaz užívání nekalých obchodních praktik. Za nejúčinnější opatření proti klamání spotřebitelů
dvojí kvalitou výrobků se stejným vzhledem považovali univerzitní právníci začlenění zákazu
"dvojí kvality" do směrnice o nekalých obchodních praktikách, která platí ve všech státech EU.
Byly publikovány i výsledky Slovinská spotřebitelská organizace Zveza potrošnikov Slovenije,
která uvedla, že z 32 porovnávaných vzorků ze Slovinska a Rakouska bylo 10 rozdílných.
Velmi aktivně si vedl časopis dTest, který se problematice systematicky věnoval a v roce 2016
organizoval porovnávání potravin buď z různých zemí, nebo od stejných obchodních řetězců
např. Billa a Kaufland. Podrobnější výsledky viz jednotlivá uvedená čísla. V čísle 8/2016
publikoval test dvojí kvality kečupů Heinz Tomato Ketchup pro český a německý trh. V čísle
10/2016 se zaměřil na složení pomazánek Nutella zakoupených v různých zemích EU. V čísle
12/2016 otiskl test dvojí kvality konzervovaného hrášku Bonduelle. V aktivitách na tomto poli
pokračoval i v roce 2017. Časopis D test se věnoval testu dvojí kvality čokoládové zmrzliny KClassic z řetězce Kaufland (7/2017).
V roce 2017 se zapojilo Ministerstvo zemědělství, které představilo výsledky průzkumu dvojí
kvality potravin realizovaného na VŠCHT. Bylo analyzováno celkem 21 výrobků prodávaných
v různých zemích pod stejnou značkou. Testy odhalily, že z celkového počtu výrobků bylo 13
odlišných, 5 mírně odlišných a 3 byly stejné. Navíc ze všech testovaných vzorků mělo 5
výrobků rozdílný objem při rozměrově stejném balení. Proto se prezident Evropské komise
Juncker v roce 2017 ve svém projevu o stavu Unie zmínil o dvojí kvalitě výrobků a zdůraznil,
že v Evropské unii není přijatelné, aby se v některých částech Evropy prodávaly potraviny nižší
kvality než v jiných zemích, a to navzdory tomu, že balení a značka jsou totožné. Prezident dále
oznámil, že Komise podnikne nezbytné kroky k "odstranění jakýchkoli nezákonných postupů
tam, kde existují".
V roce 2018 časopis D test pokračoval v porovnání výrobků a v čísle 5/2018 publikoval
srovnání dvojí kvality klasické Coca-Coly u nás a v okolních zemích, dále srovnání dvojí
kvality paprikových chipsů Lay´s u nás, v Německu a Polsku a srovnání dvojí kvality tuňáka
Rio Mare v ČR a v Německu.
V roce 2017 byly při Evropské unii vytvořeny pracovní skupiny, které se měly danou
problematikou zabývat. Skupiny tvořila síť evropských odborníků, kteří se měli zaměřit a
projednat a vymezit rámce pro výběr, odběr vzorků a testování jak z chemického, tak
senzorického pohledu. V roce 2018 probíhala setkání jednotlivých skupin, které řešily výběr
vzorků a odběr. Senzorická skupina měla jedno setkání. Komise se dohodla, že senzorické
laboratoře jednotlivých zemí by si otestovaly rozdíly ve výrobcích v rámci jejich trhu, aby pak
mohly pro testování v rámci zemí vybrat zástupce a měly ověřeno, že rozdíly v rámci země
nejsou větší než mezi zeměmi. Ze zasedání všech pracovních skupin byla dne 25. dubna 2018
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vydaná zpráva, která popisuje harmonizovaný rámec pro výběr a odběr vzorků a testování
potravin s cílem posoudit jejich vlastnosti související s jakostí (Panovská et al., 2018). Tento
harmonizovaný rámec EU je součástí iniciativy Evropské komise "Nová dohoda o
spotřebitelích" přijaté dne 11. dubna 2018, jejímž cílem je mimo jiné zajistit rovné zacházení
se spotřebiteli na jednotném trhu. Bylo vypracováno několik klíčových doporučení pro výběr
výrobků, odběr vzorků, testování (včetně senzorického) a správného zpracování dat.
Bohužel po těchto slibných aktivitách nastal útlum, protože za předsednictví Rakouska byla
zmínka o dvojí kvalitě potravin ze závěrečného textu vypuštěna a tudíž se nezměnil právním
status a nemůže být nijak dvojí kvalita postižena.

Materiál a metodika
U potravin získaných z evropského trhu, byly provedeny některé chemické rozbory, které se
zaměřily hlavně na obsah základních živin deklarovaných na obalech výrobků, tj. obsah
sacharidů, lipidů a proteinů a na obsahy složek typické pro daný výrobek, obsah soli, cukru,
mastných kyselin atd. tyto rozbory prováděly akreditované laboratoře na zakázku. V senzorické
laboratoři VŠCHT Praha, která je vybavená podle mezinárodní normy EN ISO 8589 Senzorická
analýza – Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště, 2008 byly hodnoceny
výrobky z evropských zemí několikrát. Pro každé porovnání byla zvolena různá metodika. Pro
první testy byly vybrané rozdílové zkoušky, tj. jednoduchá párová a trojúhelníková zkouška. V
případech, kdy tyto zkoušky nemohly být použity, protože rozdíl byl patrný na první pohled
apod. byly použity profilové zkoušky a metoda popisu. Párová zkouška je nejjednodušší z
rozdílových zkoušek, jde o normovanou metodu (EN ISO 5495 Senzorická analýza –
Metodologie – Párová zkouška, 2009). Posuzovatelům jsou předkládány dva vzorky a mají za
úkol označit, ten, který preferují. Vyhodnocení párové zkoušky se provádí pomocí statistických
tabulek na hladině pravděpodobnosti 95 %. Pravděpodobnost náhodného určení je bohužel u
párové zkoušky poměrně velká až 50 %, a proto je u této zkoušky vyžadován větší počet
posuzovatelů, nebo školenější posuzovatelé.
Trojúhelníková zkouška je jedna z nejčastěji používaných rozdílových metod. Jde o
normovanou metodu (EN ISO 4120 Senzorická analýza – Metodologie - Trojúhelníková
zkouška, 2009). Principem je, že se hodnotiteli předkládá trojice vzorků, kde 2 jsou shodné a
jeden rozdílný, přičemž zastoupení vzorků nemá každý hodnotitel stejné, někdo má 2x vzorek
A a rozdílný je vzorek B, jiný hodnotitel má 2x vzorek B a jednou vzorek A. Vyhodnocení
trojúhelníkové zkoušky se provádí pomocí statistických tabulek. Pravděpodobnost náhodného
určení je 33 %. Profilová zkouška je mnohem podrobnější a s její pomocí se nejen určí, zda je
mezi vzorky rozdíl, ale i možné příčiny rozdílů. Posuzovatel hodnotí vybrané deskriptory na
grafické nebo bodové stupnici.
Vzorky pomerančových nápojů Fant byly hodnocené senzorickým i konzumentským panelem
sto padesáti posuzovatelů - studenti, zaměstnanci, studenti Univerzity 3 věku.

Výsledky a diskuze
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U některých testovaných výrobků bylo hned ze složení na obalu jasné, že je mezi nimi rozdíl.
To byl např. případ pizzy, kdy německá pizza obsahovala 12 % salámu, česká 6 %. Rozdíl byl
i v použitém sýru. Zatímco v německé byl použitý eidam a mozzarella, v pizze stejného řetězce
pro český trh byl analog sýra, tedy náhražka vyrobená z rostlinných tuků. Rama pro český trh
se prodávala s 60 g tuku/100g, zatímco německý výrobek obsahoval 70 g tuku/100g. Rozdíly
byly zjištěny u nealkoholických nápojů, protože tam výrobci používají v jednotlivých zemích
různé cukry a sladidla. Křiklavý byl i případ konzerv Luncheon meat firmy Tulip, které se
vyrábí v Dánsku. Zatímco německá verze (prodávaná po názvem Frühstücksfleisch) byla
vyrobena výhradně z 83 % vepřového masa, česká obsahovala 39 % procent strojně odděleného
drůbežího masa, 18 % strojně odděleného vepřového masa a 13% vepřového masa. U všech
výrobků byly dodrženy právní předpisy EU týkající se bezpečnosti potravin a jejich označování.
U uzenin nejčastější rozdíly byly v obsahu masa, ale i soli. Nejlevnější rybí prsty koupené
v Česku byly z mletého a strojně odděleného rybího masa. Masa bylo o 15 procent méně než
v rybích prstech ze všech ostatních států.
Špagety pro český a slovenský trh byly vyrobené z běžné pšenice, zatímco pro rakouský trh
z výrazně kvalitnější tvrdé pšenice, kečupy obsahovaly rozdílné množství rajčatové sušiny.
Ananasové plátky pro Německo a Rakousko byly nakládané v ananasové šťávě, pro ČR,
Slovensko a Maďarsko v cukerném sirupu (Panovská et al., 2016, 2018)
U nápojů rozdíly spočívaly hlavně v použitém přírodním sladidle, tj. sacharóza versus glukózo
fruktózový sirup, případně použití sladidel.
Při detailnějším studiu 15 pomerančových limonád Fant z evropských zemí a jedné z Egypta se
ukázalo, že u devíti limonád výrobci použili sacharózu, u čtyřech kombinaci sacharózy
s glukózo fruktózovým sirupem a u 3 jenom glukózo fruktózový sirup. Obsah sacharidů se
pohyboval v rozmezí od 9 g/100 ml až k 14 g/100 ml a asi nejzajímavějším parametrem byl
obsah pomerančové šťávy, který se pohyboval od 3 %, což bylo nejběžnější (ten obsahoval i
český výrobek) až k 20 % pro řeckou Fantu. 5 vzorků mělo obsah 3 % pomerančové šťávy,
jeden vzorek 4,5 % tři vzorky 6 % po jednom vzorku mělo obsah 7 %, 8 %, 10 % a 12 %.
Z toho vyplývá, že pro 16 vzorků byly celkem 8 různých obsahů pomerančových šťáv. U vzorku
z Egypta nebyl obsah pomerančové šťávy uveden, což souvisí s jinou legislativou. V EU je
povinnost výrobce uvádět obsah zvýrazněné složky, v tomto případě pomerančové šťávy
v procentech. Je ale zajímavé, že obsah pomerančové šťávy, nekorespondoval se senzorickým
hodnocením, protože jako chuťově nejlepší byl hodnocen vzorek z Dánska, kde byl její obsah
4,5 %. Podrobněji v tabulce 1 (Panovská et al., 2018).

Závěr
Dvojí kvalita potravin je velmi současné téma a bylo by dobré, kdyby mělo podporu i
v legislativě. České spotřebitele zastupuje na jednáních Ministerstvo průmyslu a obchodu a
podílí se i Ministerstvo zemědělství, tato dvě ministerstva by měla zastávat jednotný postup, na
kterém by se měla dohodnout. Zainteresované strany doufají, že do května 2019 před volbami
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do Evropského parlamentu by měla být schválená novela směrnice o nekalých obchodních
praktikách, která by vstoupila v platnost od ledna 2020.

Tabulka 1 Popis vzorků a výsledky jejich senzorického hodnocení
Energetická Obsah
Použité
Procento Celková
Země
hodnota kJ sacharidů cukry
šťávy
známka *
12
Itálie
205
11,8
sacharóza
2,9
10
Francie
166
9,6
sacharóza
2,6
3
Rakousko
157
9
sacharóza
2,5
3
Slovensko
165
9,5
HFCS
3,1
3
Česko
165
9,5
HFCS
2,9
6
Belgie
203
11,7
sacharóza
2,7
6
Maďarsko
194
11,2
HFCS
2,4
3
Německo
160
9,2
sacharóza
2,4
Turecko
203
11,7
sach./HFCS
3
2,4
Holandsko
203
11,7
sacharóza
6
2,5
Řecko
221
12,7
sach./HFCS
20
3,0
Ukrajina
203
11,6
sacharóza
3
3,4
Egypt
238
14
sach./HFCS neuvedeno
3,1
Irsko
201
12,2
sacharóza
7
1,9
Dánsko
184
10,6
sacharóza
4,5
1,4
Portugalsko
145
8,5
sach./HFCS
8
3,2
*Celková známka zahrnuje všechny vzhledové, pachové, chuťové a texturní parametry.
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EKONOMIE CESTOVNÍHO RUCHU A JEJÍ DOPAD NA PODNIK
CESTOVNÍHO RUCHU V SOUČASNOSTI
TOURISM ECONOMY AND ITS IMPACT ON THE TOURISM
BUSINESS AT THE TIME
Vladimír Šefčík
Abstrakt
Ekonomie cestovního ruchu (angl. economy of travel/tourism) představuje aplikovaný
ekonomicky vědní obor, zabývající se ekonomickými aspekty cestovního ruchu. Tj. vztahy mezi
poptávkou cestovního ruchu a nabídkou cestovního ruchu, předpoklady pro vznik trhu
cestovního ruchu a faktory, které ovlivňují fungování trhu, tvorbou cen v cestovním ruchu.
Cestovní ruch bývá velmi často označován za složitý socioekonomický jev, který zasahuje do
celé řady ekonomických i mimoekonomických (sociálních, psychologických, ekologických,
geografických) oblastí společnosti.
Klíčová slova:
Bezpečnost, Cestovní ruch, Ekonomika cestovního ruchu, Ekonomické rizika, Průmyslová
revoluce, Specifika cestovního ruchu, Trh cestovního ruchu.
Abstract
Tourism Economic is an applied economics discipline, dealing with the economic aspects of
tourism. I.e. the relationship between the demand for tourism and the supply of tourism, the
prerequisites for the emergence of the tourism market and the factors that influence the
functioning of the market, tourism pricing. Tourism is often referred to as a complex socioeconomic phenomenon that interferes with a range of economic and non-economic (social,
psychological, environmental, geographic) areas of society.
Key words:
Security, Tourism, Tourism Economy, Economic Risks, Industrial Revolution, Tourism
Specifics, Tourism Market.

ÚVOD
Ekonomie cestovního ruchu (angl. economy of travel/tourism) představuje aplikovaný
ekonomicky vědní obor, zabývající se ekonomickými aspekty cestovního ruchu. Tj. vztahy
mezi poptávkou cestovního ruchu a nabídkou cestovního ruchu, předpoklady pro vznik trhu
cestovního ruchu a faktory, které ovlivňují fungování trhu, tvorbou cen v cestovním ruchu.
Vzhledem k tomu, že je cestování stále více neodmyslitelnou součástí našeho života, mají
změny ve společnosti, stejně tak jako změny ekonomické či změny životního stylu, následný a
neustálý vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi důležité tyto změny co
možná v nejranější fázi akceptovat a přizpůsobit jim nabídku cestovního ruchu.
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Preference a chování lidí a s nimi i nabídka služeb a produktů cestovního ruchu se neustále
vyvíjejí. Zatímco dříve nabídka určovala poptávku, dnes je tomu právě naopak. Stále větší
nasycení trhu, rostoucí zájem spotřebitelů o sebe sama, vyšší disponibilní příjmy a rostoucí fond
volného času ovlivňují úspěšnost dodavatelů služeb cestovního ruchu. Konkurence bude stále
nestálejší. Cílem příspěvku je představit základní mikroekonomické aspekty ovlivňující služby
cestovního ruchu.

ZÁKLADNÍ OTÁZKY VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Cestovní ruch bývá velmi často označován za složitý socioekonomický jev, který zasahuje do
celé řady ekonomických i mimoekonomických (sociálních, psychologických, ekologických,
geografických) oblastí společnosti.
Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem. Cestovní
ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch se
uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný čas je věnován cestovnímu ruchu. Tato
konstatování alespoň částečně naznačují problematičnost vymezování cestovního ruchu.
Dá se říci, že cestovní ruch je jevem mnohostranným a průřezovým, z čehož ovšem vyplývá i
složitost jeho přesného definování.
Jevovou náplní cestovního ruchu jsou především souhrnné aktivity jeho účastníků, procesy
souvisící s budováním a provozováním zařízení poskytujícím těmto účastníkům služby, aktivity
spojené s rozvojem a ochranou zdrojů pro jeho funkci, souhrn politických a veřejnosprávních
aktivit (politika, propagace a regulace cestovního ruchu, mezinárodní spolupráce apod.) a
současně i reakce místních komunit a ekosystémů na uvedené aktivity.
Na tomto základě budeme cestovní ruch chápat jako činnost osob cestujících do míst a
pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší, než je stanovena, za účelem
trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z
navštíveného místa odměňováni (Beránek, 2016).
V rámci uvedeného pojetí cestovního ruchu můžeme rozlišit jednak „vlastní“ cestovní ruch v
úzkém slova smyslu jako „souhrn aktivit osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí
a pobývajících v těchto místech po dobu ne delší než jeden rok za účelem trávení volného času,
podnikání či jiným účelem“ (World Tourism Organization), a jednak cestovní ruch jako
hospodářské odvětví označované někdy jako „průmysl cestovního ruchu“. Nejedná se o
průmysl v běžném slova smyslu, nýbrž o souhrn specifických služeb, procesů a produktů
spjatých s aktivitami cestujících osob. Pro názornost bude dále užíván pojem „odvětví
cestovního ruchu“ jako „souhrn veřejných a soukromých subjektů a organizací, které se podílejí
na vývoji, produkci, distribuci, poskytování a marketingu produktů a služeb sloužících
potřebám cestujících“ (tedy jako protipól k jeho vymezení pouze souborem aktivit cestujících).
Ubytovací a stravovací služby představují z hlediska ekonomického klíčovou součást a jsou
obvykle i jednoznačně statisticky podchyceny. Odvětví cestovního ruchu je spojeno s řadou
specifik, z nichž jako nejvýznamnější lze uvést podle (Foret a Foretová, 2011):
• Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami.
• Produkty cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad.
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•

Uplatňuje se silná místní vázanost, bezprostřední spojitost s územím (místem), ve
kterém se realizuje, a zejména s jeho kvalitou životního prostředí.
• Obvyklá je výrazná sezonnost.
• Trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými jevy.
• Je založeno na vysokém podílu lidské práce.
• Existuje těsný vztah nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle
bezprostředně projeví na trhu).
• Poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, cenovou
hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací, módou a prestiží,
celkovým způsobem života.
• Nabídku silně ovlivňuje také rozvoj a využívání techniky a technologií.
Nabídku cestovního ruchu je možné rozdělit na primární a sekundární. Složky primární nabídky
cestovního ruchu jsou utvářejícími podmínkami pro uspokojení potřeb a požadavků
návštěvníků regionu, struktura, rozmístění a úroveň sekundární nabídky cestovního ruchu je
určujícím faktorem využitelnosti regionu pro aktivity cestovního ruchu.
Existenci a rozvoj cestovního ruchu tak ovlivňují následující předpoklady:
• Selektivní faktory (objektivní: politické, ekonomické, demografické, ekologické,
administrativní, sociální, technické podmínky; subjektivní: psychologické faktory).
• Lokalizační podmínky (podmínky přírodního a společenského charakteru).
• Realizační podmínky (dopravní a materiálně technické předpoklady).
• Rajonizace (oceňování území).
Dále pak vnější faktory - přímo nesouvisí s cestovním ruchem, ale do značné míry ovlivňují
poptávku po cestovním ruchu (Baránek, 2016).
• Demografické a sociální faktory.
• Ekonomické faktory.
• Politické a právní faktory.
• Technické faktory.
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.
Pro cestovní ruch je charakteristický obecně (nemusí platit pro vybrané destinace a
nejzatíženější letecké spoje) výrazný převis nabídky nad poptávkou, což lze sledovat např. v
obsazenosti ubytovacích zařízení, míře využití zájezdů a šíří nabídky zájezdů v poslední
moment.
Trh cestovního ruchu je „oblastí ekonomiky, ve které dochází ke směně zboží a služeb“, je to
vzájemný vztah základních složek trhu – nabídky, poptávky a ceny.
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EKONOMICKÝ VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU
Odvětví cestovního ruchu je významnou součástí národního hospodářství většiny států. Je to
zejména díky jeho kumulovanému rozvojovému potenciálu, kdy se pojí s řadou dalších
ekonomických odvětví. Pozitivně ovlivňuje zejména odvětví dopravy, stavebnictví,
bankovnictví a další. Ekonomický přínos cestovního ruchu, při zohlednění efektů ve prospěch
dalších odvětví, zachycuje tzv. satelitní účet cestovního ruchu (TSA), který vytvořila Světová
rada cestování a turismu (WTTC).
Je ovšem nutné uvést, že v mnoha případech jde pouze o hrubé odhady. V roce 2016 činil podíl
cestovního ruchu, v České republice, na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství
2,8 %. Bylo to více než v zemědělství, lesnictví a rybářství, ale naopak méně než v sektoru
vzdělávání či zdravotní a sociální péče. Cestovní ruch zaměstnával 231,5 tis. osob, což bylo
meziročně o 1,0 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebe zaměstnané osoby podnikající v oboru
18 %. Podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 %. V turismu tedy
pracoval každý třiadvacátý Čech.
Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 272 mld. Kč. Jedná se o souhrnný ukazatel
poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2016 byl v
meziročním srovnání o 8,9 % vyšší. Zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v
roce 2003.
Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil necelých 58 %, tj. 157 mld.
Kč. Zbývající dvě pětiny finančních prostředků (115 mld. Kč) generovali tuzemští návštěvníci
prostřednictvím domácího cestovního ruchu (Lejsek, 2018).
Shrneme-li hlavní ekonomické přínosy cestovního ruchu, můžeme uvést tyto oblasti
pozitivního působení:
− v zlepšení platební bilance státu prostřednictvím příjezdového cestovního ruchu (tzv.
neviditelný export);
− prostřednictvím daní a poplatku, které zvyšují příjmy do místních i státního rozpočtu;
− v oblasti podpory rozvoje malého a středního podnikání;
− ve zvyšování zaměstnanosti;
− v oblasti stimulování investic do místní infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektrifikace,
telekomunikace, silniční a železniční sít, letiště) apod.;
− v oblasti rozvoje služeb, které může využívat i místní obyvatelstvo.

EKONOMICKÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Z hlediska nalezení možností rozvoje odvětví cestovního ruchu je důležité jeho pojetí jako
ekonomického odvětví. Pro jeho rozvoj je zásadní aktivní zapojení soukromého sektoru, ale
čím dál víc je možné ovlivňovat jej i aktivitami subjektů veřejného sektoru. Rozvojové aktivity
by měly adekvátním způsobem odrážet současnou a předjímat i budoucí situaci komplexu
přírodních i sociálněekonomických předpokladů rozvoje daného území. V tomto směru může
být odvětví cestovního ruchu v centru pozornosti veřejné správy jako významná rozvojová
oblast, která se často stává součástí strategie ekonomického rozvoje regionu.
115

Při rozhodování o tom, zda prioritou ekonomického rozvoje regionu bude právě rozvoj
cestovního ruchu, je třeba mít na mysli, že ekonomickým přínosem turistiky pro region je
vzniklá přidaná hodnota tvořená obchodní marží zakoupeného zboží (vstupné, potraviny,
pohonné hmoty, zboží denní potřeby, upomínkové předměty atd.) a přidaná hodnota vytvořená
poskytnutými službami v primární rovině (stravování, ubytování, průvodcovství, půjčovny,
doprava), ale také v sekundární rovině (nadstandardní a doplňkové služby – jízda na koni, lety
balonem, hudební kluby, bary, herny).
Návštěvník ze zahraničí při cestě do České republiky utratil v průměru 4 830 Kč, český účastník
cestovního ruchu průměrně 1 350 Kč. Rozdíl je způsoben, mimo jiné, mnohem vyšším počtem
jednodenních výletů u rezidentů, ale také českým specifikem trávení volného času v podobě
chataření a chalupaření. Náklady jsou v těchto případech mnohem nižší než například u
hotelových pobytů či na služebních cestách.
Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly v roce 2016 výdaje za zboží
zahrnující i útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také
na služby osobní dopravy, stravování a ubytování. Nákup zboží a služeb související s turismem
přitom může začínat již v místě bydliště před samotnou cestou. Spotřeba zahrnuje nejen
pořízení map, sportovních potřeb, oděvů a podobně, ale i souvisejících směnárenských,
pojišťovacích či zdravotních služeb. Typickou součástí spotřeby jsou také služby cestovních
kanceláří a agentur (Lejsek, 2018).
Obecně lze shrnout, že cestovní ruch je možné efektivně rozvíjet pouze ve vazbě na póly růstu
v oblasti cestovního ruchu, reprezentované turisticky atraktivním předmětem nabídky,
jedinečným ve své povaze a tím s významnou komparativní předností, ovlivňující rozhodnutí
zákazníka (turisty) právě tento pól růstu navštívit. Vstupy veřejné správy do oblasti cestovního
ruchu by měly reflektovat ekonomické charakteristiky odvětví cestovního ruchu a působit jako
vliv podpůrný tam, kde je to z hlediska rozvoje odvětví či daného území účelné.
V souvislosti s celkovým rozvojem CR ve světě vzrůstá nejen kvalita a šíře jeho nabídky pro
jeho účastníky, ale také rostou nároky a konkurenční tlaky jak mezi jednotlivými poskytovateli
služeb, tak i mezi jednotlivými regiony. Stále většího významu nabývá komplexnost
poskytovaných služeb, provázanost atraktivit a atrakcí, propagace destinací a široce pojatý
marketing. Tyto aktuální a moderní trendy rozvoje CR zvyšují zájem centrálních orgánů států
o jeho podporu a zlepšují podmínky pro výběr a aplikaci adekvátních nástrojů k tomu
vedoucích.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V CESTOVNÍM RUCHU
Na základě výše uvedeného tvrzení, hlavními ekonomickými přínosy cestovního ruchu jsou,
že:
• Přispívá k tvorbě hrubého domácího produktu.
• Pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu.
• Tvoří příjmy státního i místních rozpočtů.
• Podporuje investiční aktivity.
• Rozvíjí malé a střední podnikání.
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• Tvoří nové pracovní příležitosti.
• Rozvíjí meziregionální spolupráci.
Investiční příležitosti v cestovním ruchu jsou proto velmi rozmanité a škála činností, která může
mít vliv na rozvoj cestovního ruchu v daném regionu je opravdu široká.
Jde zejména o rozvinutí možností podnikání v oblasti rozvoje základní turistické infrastruktury
(ubytovací a stravovací zařízení), rozvoje turistických služeb, ve výstavbě a provozu
sportovních a kulturních zařízení, v budování občanské vybavenosti a provozu volnočasových
aktivit atd.
Určitý problém nastává při výběru území, která jsou vhodná pro investice z oblasti CR. Jako
primární hledisko pro případnou investici do území bude vždy brána jeho atraktivita (poměr
nabídky/poptávky). Sekundární hledisko se týká připravenosti dané lokality. Připravenost
území se porovnává jednak z pohledu vyčleněných ploch v příslušném územním plánu regionu
a jednak z pohledu připravenosti dané plochy/zóny (vhodné umístění, dopravní a technická
infrastruktura apod.). Snaha investorů umísťovat své aktivity a finanční prostředky směřuje do
atraktivních území. Oproti tomu je ale na druhé straně zřejmé, že ve většině atraktivních lokalit
již dnes není možnost dle územních plánů či jiných regulativů (např. legislativně chráněná
území) nadále stavět, tudíž jsou investiční příležitosti v těchto oblastech značně omezené. Pro
tato území jsou tedy vhodnější investice do modernizací již postavených objektů nebo
zastavěného, ale nevhodně nebo zcela nevyužívaného území.
Dále jsou zde také vhodné investice bez územního dopadu (služby, produkty). Důvody, proč
turisté některé lokality navzdory jejich velkému rozvojovému potenciálu opomíjejí, mohou být
různé – od nedostatečného marketingu, absence turistických produktů přes nepřipravenost
území až k neexistenci odpovídající turistické infrastruktury. Právě z těchto důvodů jsou tato
území vhodná pro tzv. tvrdé investice spočívající zejména v investičních projektech nejčastěji
v podobě výstavby objektů a areálů, ve kterých bude provozována podnikatelská činnost se
zaměřením na CR. Zde je ale opět důležité, aby daná území byla komplexně připravena (soulad
s územním plánem, zasíťování infrastrukturou), byly aplikovány efektivní marketingové
nástroje na jejich propagaci a manažérská činnost při jejich správě.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A RIZIKA CESTOVNÍHO RUCHU
Vlivy cestovního ruchu na okolní prostředí lze klasifikovat podle charakteru jejich dopadu na
globální, národní, regionální a lokální, podle časového měřítka na krátkodobě působící a
dlouhodobě působící, podle charakteru změny na vratné (dočasné) a nevratné (trvalé).
Je možné vyčlenit tři hlavní oblasti, na něž může mít cestovní ruch v regionu negativní dopad,
a to přírodně-krajinné životní prostředí, sociálně-kulturní prostředí a ekonomické prostředí.
Souhrn dopadů změn vyvolaných ve významné míře cestovním ruchem v přírodních složkách
životního prostředí se v zahraniční literatuře označuje pojmem „turistické znečištění“ („tourist
pollution“).
Opačným důsledkem je snížení potenciálu daného území pro cestovní ruch. V případě
„neřízení“ rozvoje cestovního ruchu v regionu mohou negativní vlivy převládnout a ohrozit,
resp. vyloučit další rozvoj cestovního ruchu.
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CESTOVNÍ RUCH A EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Soustřeďme se na ekonomické aspekty. V části věnované ekonomickému významu cestovního
ruchu byla zdůrazněna rovina cestovního ruchu jako rozvojové šance a motoru atraktivních
oblastí. Nyní bude věnována pozornost některým ekonomicky negativním souvislostem.
Dopady rozvoje cestovního ruchu se v regionu projevují nejen příjmy, ale také prostřednictvím
skrytých nákladů, které vznikají jako následek rozvoje cestovního ruchu, ekonomické závislosti
lokální komunity na cestovním ruchu, sezonního charakteru práce, ekonomické krize, vzniku
tzv. enklávového cestovního ruchu a vzniku turistických ghett. Problematické je i přetížení,
resp. nadměrné využívání veřejných prostranství a infrastruktury návštěvníky destinace.
Z hlediska udržitelného rozvoje destinace také může negativně působit odčerpávání zisku a
minimální míra reinvestic, kdy finanční efekty z velké míry plynou do míst sídel firem, ne do
lokalit jednotlivých provozoven. To platí zejména pro mezinárodní hotelové řetězce,
restaurační řetězce a velké mezinárodní touroperátory, kteří rovněž dovážejí zboží a služby do
destinace na úkor místního zboží a služeb. Zapojení místní komunity do poskytování služeb
cestovního ruchu je důležitým krokem k endogennímu (vnitřnímu) rozvoji destinace a podpoře
ekonomických aktivit obyvatelstva.
Lze zmínit tzv. efekt turistické pasti, kdy dochází k intenzivnímu rozvoji cestovního ruchu
takovým způsobem, podnikatelské aktivity znehodnocují atraktivitu lokality (kulturní a
přírodní hodnoty destinace) a tím i předpoklady pro svůj ekonomicky, ekologicky i společensky
udržitelný rozvoj. Intenzita dopadu tohoto efektu je dána zejména relativní návštěvností (počet
návštěvníků ve vztahu k počtu obyvatel), sezonností, zranitelností ekosystémů, mírou
ekonomické závislosti rezidentů na cestovním ruchu či mírou regulace cestovního ruchu. Tento
sebedestruktivní jev může výrazně ovlivňovat životní cyklus destinace.
Významný je i vztah cestovního ruchu k veřejným rozpočtům, kdy finanční dopady mohou být
mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy značně nerovnoměrně rozloženy. Zatímco
intenzivní cestovní ruch má pozitivní vliv na platební bilanci a na příjmy státního rozpočtu,
regionální a zejména místní samospráva, v případě, že v dané zemi není odpovídající finanční
autonomie a decentralizace samosprávy, často musí v souvislosti s cestovním ruchem
vynakládat velký objem prostředků, aniž by získávaly z daného odvětví odpovídající objem
příjmů. Obecným příkladem může být situace, kdy se atraktivita cestovního ruchu nachází na
území jedné obce, ale hlavní dopravní zátěž a degradace životního prostředí se uskutečňují na
území obce jiné. Ze strany obcí bývají v této souvislosti zmiňovány chatařské a chalupářské
oblasti, jejichž uživatelé přenáší některé činnosti na obec, aniž by se na nich dostatečným
způsobem finančně spolupodíleli, resp. některá tato území kladou svým rozptýleným
charakterem zvýšené jednotkové náklady na veřejné služby (zejména infrastruktura a péče o
místní komunikace).

DALŠÍ AKTUÁLNÍ RIZIKOVÉ SOUVISLOSTI CESTOVNÍHO RUCHU A JEJICH DOPAD
NA PODNIK CESTOVNÍHO RUCHU
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V roce 2016 analytici Bank of America Merrill Lynch přišli ve své zprávě k závěru, že nás čeká
4. průmyslová revoluce. Čelíme paradigmatu, který změní způsob, jakým žijeme a
pracujeme. Roboti a umělá inteligence postihují všechny obory průmyslu a staly se nedílnou
součástí našeho každodenního života.

Obr. 1: Průmyslové revoluce:
Zdroj: Růžičková Veronika Nová průmyslová revoluce – Průmysl 4.0 DATAMIX 28.04.2017
„První tři vývojové stupně průmyslové výroby se vyznačovaly inovacemi v oblasti mechaniky
(průmysl 1.0), elektroniky (průmysl 2.0) a informačních technologií (průmysl 3.0). Naopak
pro průmysl 4.0 je typické, že se klasické, průmyslové procesy stále více propojují se
sdělovací a datovou technikou a vytvářejí takzvané kyberneticko-fyzické výrobní procesy. Tím
umožňují uskutečňovat vizi samořízení výroby,“ uvádí František Kotrba, tiskový mluvčí
ministerstva průmyslu a obchodu, které má na rozvoj 4.0 v Česku dohlížet.

POVAHA HROZBY
O čtvrté průmyslové revoluci mluví odboráři a jiní politici, píšou o ní novináři a komentátoři –
a těžko říct, kdo si začal a kdo se nakazil. Až příliš často ale není z jejich řeči jasné, co tou
čtvrtou průmyslovou revolucí myslí (a jestli tím vůbec něco myslí, nebo to sousloví používají
jen jako magickou formuli).
To, co jsme si zvykli označovat jako průmyslové revoluce, byl vždycky veliký posun
v praktickém využití technologií, doprovázený zásadními změnami ekonomického systému i
společnosti. Jestli nás něco takového čeká, asi bychom měli aspoň tušit, v čem ty změny budou
spočívat. Vědět to samozřejmě nejde, u revolucí se nikdy neví, jaký bude výsledek. To se
hodnotí až po.
Podstatou příčin této hrozby je samotný mechanismus neoliberální kapitalistické ekonomiky
(NKE). V ní je zisk cílem a kritériem, pak je logické, že mzdy zaměstnanců jsou náklady a řídí
se stavem nabídky a poptávky jako při každém zboží i po pracovních silách. Vznikne veliký
přetlak nabídky pracovní síly a nebudou tržní důvody ani při růstu produktivity o 30 – 40%,
zvyšovat mzdy. Při tak rostoucí armádě nezaměstnaných bude se nadále zvyšovat úsilí o
likvidaci ochrany zaměstnanců. Tento koncentrovaný tlak nebude působit jen proti zvyšování
mezd, ale nedá se vyloučit, že v neoliberální kapitalistické ekonomice dojde i k poklesu časti
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mezd. Tak to je zásadní. Pokles spotřeby přinese pokles produkce, výrazně poklesne potřeba
investicí. Už dnes se objevuje podobná situace, kdy banky dokonce tak stimulují firmy, aby si
brali úvěry, že nejen že snižují úroky, ale dokonce se snaží platit prémie tomu, kdo si úvěr
vezme. ECB začíná poskytovat firmám prostřednictvím dluhopisů úvěry prakticky s nulovým
úrokem (Haluška, 2016).
Navzdory tomu podnikatelé se po úvěrech do reální ekonomiky, s výjimkou stavebnictví,
nehrnou. Proč? Stagnuje a klesá odbyt, a poptávka masy spotřebitelů nemá perspektivu růstu,
právě naopak. Investuje se (i to nedostatečně) jenom do inovačních investicí vytláčejících
zaměstnanost. Investory to nutí i nadále, i když s rizikem, investovat do finančních trhů,
Finanční trhy svoji vysokou „virtuální“, „kasinovou“ rentabilitou – pro ty, kteří na nich
„vyhrávají“ –, zvyšují objem disponibilních příjmů, zvyšují jejich ekonomickou a teda i
politickou silu. A na finančních trzích největší objemy zisků inkasují nejsilnější finanční super
korporace. Tedy můžeme stručně shrnout, v NKE rostou především příjmy nejsilnějších
globálních super korporací, ale neroste běžná spotřeba. Nafukuje se tvorba virtuální, bublinové
přidané hodnoty. A to je vždy příčinou prohloubení staré či vzniku nové krize.
Stagnace spotřeby způsobená velkým podílem nezaměstnaných i stagnaci příjmů zaměstnanců,
teda i snižováním objemu jejich úspor, zapříčiní klesající podíl reální ekonomiky vůči virtuální
ekonomice. Tým se bude nadále posilňovat a zrychlovat koncentrace bohatství, ale hlavně
ekonomická moc úzké špičky globální ekonomické pyramidy.
Roboty a inteligentní technologie budou snižovat podíl kvalifikovaných pracovních míst vůči
potřebě nekvalifikovaných (už v posledních letech se nové místa častěji vytvářejí v oblasti
manuální práce a různých činnostech v službách a klesá v mnohých oblastech potřeba vysoko
kvalifikovaných pracovníků i absolventů vysokých škol). Přitom i v oblasti manuální práce, v
drobných službách, už nacházejí roboty své místo. I tam vzniká tlak na vytláčení lidské pracovní
sily.
Bezvýchodnost mechanizmu NKE podporuje i daňový systém. Příjmy státního rozpočtu (přes
DPH), příjmy veřejných sociálních fondů i zdravotnických fondů jsou z rozhodující části
závislé od objemu a podílu příjmů (a spotřeby) zaměstnanců a, samozřejmě, i od míry jejich
zaměstnanosti. A protože 4. průmyslová revoluce objektivně přinese v podmínkách NKE růst
nezaměstnanosti, nevytvoří podmínky pro růst příjmů adekvátní růstu produktivity. Bude
prudko klesat podíl příjmů státního rozpočtu, veřejných rozpočtů i sociálních rozpočtů na
objemu hrubého domácího produktu. Proto jedním z velikých rizik 4. průmyslové revoluce je
totální nedostatek veřejných financí, teda financí v státním rozpočtu, financí v sociálních a
zdravotních pojišťovnách.

NOVÉ TECHNOLOGIE A CESTOVNÍ RUCH
Je to realita? A jak to ovlivní cestovní ruch? Nabízí se otázka, zda se nejedná o přirozený trend
vývoje a modernizace a zda tak není označení za revoluci vlastně zbytečné. Podle resortu si
však právě velikost očekávaných změn na sebe strhává více pozornosti a vynucuje si vlastní
označení (Průmysl 4.0, Práce 4.0, Obchod 4.0, Podnikání 4.0 atd.)
Služby 4.0 a Obchod 4.0 založené na vzdálené správě dat a smart komunikaci přichází s
předstihem před Průmyslem 4.0, domnívá se předseda Asociace malých a středních podniků a
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živnostníků Karel Havlíček. „Čistě proto, že to vyžaduje spotřebitel, který využívá
jednoduchých nástrojů (smart přístroje) pro uspokojení svých potřeb (objednávky, dodávky,
platby, vyhledávání, sdílení). Tomu se musí obchodníci přizpůsobit, jinak nepřežijí.“
Průmyslová revoluce spojená s automatizací, internet věcí, sociální sítě, big data. To vše jsou
aktuální témata, která zároveň představují příležitost také v hotelnictví. Každý poskytovatel
ubytovacích služeb, který chce být dlouhodobě úspěšný, by se měl uvedeným tématům aktivně
věnovat. Nové technologie a moderní trendy jsou zkrátka součástí životů zákazníků. Pohodlí a
standard, který technologický pokrok dopřává, začínáme ve svém každodenním fungování
vyžadovat.
V současné době již nestačí nabídnout pouze bezplatné internetové připojení nebo možnost
sdílení vlastního obsahu na interaktivních hotelových televizích. Kvalitní technické vybavení
samotných pokojů je standardem. Stále vyšší nároky hostů vedou k dalším nutným investicím
do nových technologií.
Trendem je vznik chytrých pokojů, které jsou kompletně ovládané smartphonem. To umožňuje
maximální přizpůsobení se očekáváním a individuálním potřebám hostů. Nové trendy stále více
pronikají také do MICE (kongresového) sektoru, kde pokrokové technologie pomáhají nejen
budovat atraktivnější kongresové a konferenční prostory, ale stojí za celou řadou nových typů
akcí.
Nové technologie mohou napomoci k řešení situací nedostatkem pracovních sil. Automatizace
a robotizace není již tak vzdálenou realitou. Pravděpodobně také v oblasti hotelnictví bude
postupně ubývat procesů, které vyžadují lidské zdroje. Takové služby pak budou stabilní,
přesné a hlavně spolehlivé. Automatizace zcela jistě povede k uvolnění lidských zdrojů z
průmyslu, což je významná příležitost právě pro sektor služeb, tedy i hotelnictví. Tento trend
tak bude výhodou jak pro zákazníka, tak pro poskytovatele.
Nové technologie a množství dat umožňují také mnohem lépe řídit zákaznickou spokojenost,
zavádět a využívat nové prodejní kanály. Výsledkem je také rostoucí popularita referenčních a
bookingových portálů (tripadvisor, booking nebo foursquare). Pro provozovatele je dnes
nutností na nich nejen aktivně působit, ale především efektivně pracovat s daty, které jim tyto
systémy poskytují. Přínosem je vyšší spokojenost a loajalita zákazníků, nižší provozní náklady
a celková optimalizace způsobu fungování hotelů.
Na druhé straně tento vývoj vyžaduje bezpečné prostředí. Globální bezpečnostní krize, která
může vlivem tohoto vývoje nastat, je citlivým a aktuálním tématem nejen v souvislosti s
cestovním ruchem.
Bezpečnost světa se v poslední době snižuje a je otázkou, jaký dopad to bude mít na cestování.
Z výzkumů navázaných na významné incidenty dob nedávno minulých je patrné, že na celkový
výkon cestovního ruchu je vliv minimální. Zásadně se mění výběr konkrétní destinace, nikoliv
celková ochota cestovat: přímo v konflikty zasažených oblastech se celkový počet příjezdů
dramaticky snižuje. Z toho mohou těžit nejen doposud méně preferované destinace, ale také
regiony, ve kterých je zejména vnímané nebezpečí nižší.
Dle žebříčku Global Peace Index (GPI) patří Česká republika mezi deset nejbezpečnějších
oblastí světa. Na předních příčkách se pohybuje dlouhodobě od roku 2008. Při nestabilním
vývoji celosvětové bezpečnostní situace tak získává tento výsledek stálé větší váhu. Země, které
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jsou v otázkách bezpečnosti dlouhodobě stabilní a nabízejí svým návštěvníkům relativně
bezpečnější pobyt, mají v tomto směru podstatnou konkurenční výhodu.
Česká republika dopadla v hodnocení indexu dokonce lépe než většina sousedních zemí, a tedy
také přímých konkurentů příjezdového cestovního ruchu. Výjimkou je pouze Rakousko, které
patří mezi nejbezpečnější destinace vůbec. Vnímání České republiky jako bezpečné destinace
se proto pozitivně projevuje na výkonnosti tuzemského cestovního ruchu. Nejenže dochází k
nárůstu příjezdů zahraničních návštěvníků, ale posiluje rovněž domácí cestovní ruch.
GPI lze považovat za věrohodný zdroj informací, jelikož hodnotí celkem 23 kritérií pro
celkovou bezpečnost země. Sleduje například velikost armády, počet policistů, teroristickou
aktivitu, pravděpodobnost násilných demonstrací nebo politickou stabilitu. Tedy důležité
selektivní předpoklady, které jsou často rozhodujícím kritériem při výběru ideální destinace ke
strávení dovolené.
Z hlediska budoucího vývoje je možné očekávat pokračování rostoucího trendu, zejména v
případě, že Česká republika bude i nadále vnímaná jako bezpečná destinace. Očekávat lze
stabilní nárůst počtů návštěvníků, tak růst příjmů hoteliérů. Na trhu však bude docházet k
prohlubování konkurenčního prostředí. Ať už ze strany nových poskytovatelů služeb v rámci
sdílené ekonomiky nebo příchodem nových globálních hotelových hráčů na náš trh. Připravit
se bude nutné také na konkurenci zahraničních destinací. Nedávné ukončení kurzového závazku
České národní banky, případně zlepšení globální bezpečností situace může znamenat částečné
omezení pozitivního vývoje.

ZÁVĚR
Cílem příspěvku bylo představit základní mikroekonomické aspekty ovlivňující cestovní ruch.
Odvětví cestovního ruchu je významnou součástí národního hospodářství většiny států. Je to
zejména díky jeho kumulovanému rozvojovému potenciálu, kdy se pojí s řadou dalších
ekonomických odvětví. Pozitivně ovlivňuje zejména odvětví dopravy, stavebnictví,
bankovnictví a další. Ekonomický přínos cestovního ruchu, při zohlednění efektů ve prospěch
dalších odvětví, zachycuje tzv. satelitní účet cestovního ruchu (TSA), který vytvořila Světová
rada cestování a turismu (WTTC). Dopady rozvoje cestovního ruchu se v regionu projevují
nejen příjmy, ale také prostřednictvím skrytých nákladů, které vznikají jako následek rozvoje
cestovního ruchu, ekonomické závislosti lokální komunity na cestovním ruchu, sezonního
charakteru práce, ekonomické krize, vzniku tzv. enklávového cestovního ruchu a vzniku
turistických ghett. Problematické je i přetížení, resp. nadměrné využívání veřejných
prostranství a infrastruktury návštěvníky destinace.
Z hlediska udržitelného rozvoje destinace také může negativně působit odčerpávání zisku a
minimální míra reinvestic, kdy finanční efekty z velké míry plynou do míst sídel firem, ne do
lokalit jednotlivých provozoven. To platí zejména pro mezinárodní hotelové řetězce,
restaurační řetězce a velké mezinárodní touroperátory, kteří rovněž dovážejí zboží a služby do
destinace na úkor místního zboží a služeb. Zapojení místní komunity do poskytování služeb
cestovního ruchu je důležitým krokem k endogennímu (vnitřnímu) rozvoji destinace a podpoře
ekonomických aktivit obyvatelstva. V současné době již nestačí nabídnout pouze bezplatné
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internetové připojení nebo možnost sdílení vlastního obsahu na interaktivních hotelových
televizích. Kvalitní technické vybavení samotných pokojů je standardem. Stále vyšší nároky
hostů vedou k dalším nutným investicím do nových technologií. Trendem je vznik chytrých
pokojů, které jsou kompletně ovládané smartphonem. To umožňuje maximální přizpůsobení se
očekáváním a individuálním potřebám hostů. Nové trendy stále více pronikají také do MICE
(kongresového) sektoru, kde pokrokové technologie pomáhají nejen budovat atraktivnější
kongresové a konferenční prostory, ale stojí za celou řadou nových typů akcí.
Z hlediska budoucího vývoje je možné očekávat stabilní nárůst počtů návštěvníků, tak růst
příjmů hoteliérů. Na trhu však bude docházet k prohlubování konkurenčního prostředí. Ať už
ze strany nových poskytovatelů služeb v rámci sdílené ekonomiky nebo příchodem nových
globálních hotelových hráčů na náš trh. Připravit se bude nutné také na konkurenci zahraničních
destinací.
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NUTRIČNĚ ZAJÍMAVÉ SLOŽKY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ
ZMRZLIN
NUTRITIONAL INGREDIENTS FOR ICE CREAM PRODUCTION
Květoslava Šustová, Aneta Kašparová, Pavla Burešová
Abstrakt
Práce se zaobírá novými technologiemi, které se mohou využívat při výrobě mražených
mléčných krémů. V úvodu je popsána spotřeba zmrzliny v České republice, vyráběné druhy
mražených krémů a ve stručnosti historie jejich výroby. Dále se věnuje klasickým surovinám,
bez kterých není možné mražený mléčný krém vyrobit. Mezi ty se řadí především mléko a mléčné
výrobky, sladidla, stabilizátory, emulgátory a dochucující a barvící látky. Následně se práce
věnuje postupu výroby mraženého krému. Větší část práce je věnována využití probiotických
bakterií v mražených krémech, alternativním sladidlům – fruktóze, dextróze, trehalóze, medu,
cukerným alkoholům, datlovému sirupu, fruktózovému a glukózovému sirupu a stévii.
Pojednává taktéž o inulinu v nízkotučné zmrzlině a obohacení mražených krémů omega
mastnými kyselinami či náhradou kravského mléka mlékem mandlovým.
Klíčová slova:
výživa, alternativní sladidla, probiotika, prebiotika, stévie, inulin, zdravotní benefity
Abstract
This work deals with new technologies, which are, used in the ice cream manufacture. First
part defines the consumption of ice cream in the Czech Republic, the kinds of products and
short history. The second part discusses the basic ingredients, which are essential for ice cream
production such as milk and milk products, sweeteners, stabilizers, emulsifiers, flavouring and
colouring materials. The production and technologies are also described. The third part is
dedicated to involvement of probiotics, alternative sweeteners such as fructose, dextrose,
trehalose, honey, sugar alcohols, date syrup, fructose and glucose syrup and stevia.
Incorporation of inulin in low fat ice cream or enrichment of ice cream with omega fatty acids
is reported. Last pages are about the replacement of cow milk with almond milk.
Key words:
nutrition, alternative sweeteners, probiotics, prebiotics, stevia, inulin, health benefits

ÚVOD
Práce shrnuje dosavadní poznatky o méně obvyklých a inovativních surovinách na výrobu
mražených mléčných krémů. Především se zaobírá používáním alternativních sladidel
vhodných pro diabetiky, probiotických kultur, inulinu nebo omega mastných kyseliny, tedy
složek, které vytvářejí z těchto oblíbených výrobků zdravější alternativu.
Mražený krém neboli zmrzlina je komplex zejména z vody, mléka, smetany cukru a
obohacujících složek, jakými jsou například emulgátory, stabilizátory, barviva a příchutě.
Uvádí se do oběhu mražený a jako takový je určen i ke konečné spotřebě. Původně hlavní
skupinou byly mražené smetanové či mléčné krémy, které byly vyráběny výhradně ze smetany
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(mléka), cukru a dalších aditiv. V dnešní době je na trhu převaha mražených krému s rostlinným
tukem nejčastěji kokosovým, které jsou méně nákladné na výrobu a senzoricky splňují
požadavky konzumentů (Dostálová a Kadlec, 2014). Většina těchto výrobků ovšem obsahuje
vysoký podíl tuku a především jednoduchých cukrů.
Zmrzlina se těší veliké oblibě lidí vyspělého světa, kteří ovšem často trpí různými civilizačními
chorobami, jako nadváhou, diabetem druhého typu nebo kardiovaskulárními onemocněními.
Tyto choroby pramení ze stravovacích návyků dnešní doby a jsou považovány za důvod
předčasných úmrtí. Medicínský historik Roy Porter uvádí poznatky o ischemické chorobě
srdeční, která v konečném důsledku vede k infarktu myokardu. Jeho studie se zaměřila na
výskyt této nemoci, která se před rokem 1892 takřka nevyskytovala, nýbrž o dvacet let později
měla za následek více než 10 % úmrtí vyspělých národů. V roce 2010 se ovšem číslo vyšplhalo
již na 25 % a v roce 2030 odhadem překročí 40 %. Tato rostoucí tendence se projevuje u všech
civilizačních onemocnění a lidské zdraví je v dnešní době ohroženo více než kdy v historii.
Vědci z celého světa se proto zabývají tím, jak by bylo možné rostoucí tendence onemocnění
zastavit. Mnozí z nich se pokoušejí lidem nabídnout zdravější alternativu k jejich oblíbeným
produktům. Jinak tomu není ani u mražených krémů, ve kterém nacházejí uplatnění přírodní
sladidla, probiotické bakterie či náhražky tuku. Jednou z možností je tedy upravit recepturu
mražených krémů tak, aby obsahovala méně tuku, přírodní cukry či zdraví prospěšné
probiotické mikroorganismy (Ottoboni, 2013).
NOVÉ INGREDIENCE PŘI VÝROBĚ MRAŽENÝCH KRÉMŮ
Mražený krém se skládá především z mléčného tuku, mléčné tukuprosté sušiny (MTPS),
sladidel, stabilizátorů, emulgátorů a vody. Všechny ingredience se do receptury v praxi vybírají
na základě dostupnosti, ceny a očekávané kvality. Nové směry ve výrobě hledají vhodné
suroviny, které by zlepšily nutriční parametry zmrzlin a byly by popř. vhodné i pro diabetiky.
Tuky v mražených krémech
Mléčný tuk lze nahradit tuky rostlinnými, které mraženému krému snižují náklady na výrobu.
Tento postup je čím dál více rozšířený především v evropských a asijských zemích. V USA
mnoho výrobců ovšem stále preferuje využití tuku mléčného (Roginsky, 2003).
Alternativou a cenově příznivějším zdrojem tuků se staly tuky rostlinné. V dnešní době je jejich
využití v České republice naprosto běžné, navzdory tomu, že v některých zemích je přidání
rostlinných tuků zakázáno. Nejčastěji využívanými jsou tuky palmové, palmojádrové nebo
kokosové. Vhodná kombinace rostlinných tuků dodává krémům vyhovující konzistenci i
dobrou rozpustnost. Možné využití má i sójový nebo řepkový olej. V české legislativě je využití
rostlinných tuků zakotveno od roku 1977 v zákonu. Aktualizovaná vyhláška především určuje
nutnost značení přídavku rostlinného tuku na etiketě (Vyhláška 397/2016 Sb).
Sladidla v mražených krémech
Vývoj kvalitních, a přitom nízkotučných zmrzlin se v poslední době stává stejně aktuální, jako
vývoj alternativních sladidel. Lidé touží po potravinách, které chutnají, ale zároveň odpovídají
nutričním požadavkům dnešního konzumenta a jeho zdravému životnímu stylu.
Nejvýraznějším požadavkem na náhražky tuků je nižší kalorická hodnota a zachování všech
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senzorických i fyzikálních vlastností. V tomto ohledu se nabízí využití tukových náhražek, které
mohou být proteinové, lipidové nebo uhlovodíkové. V potaz přichází i možnost využít
emulgátory, které v nízkotučných krémech podporují lepší distribuci vzduchových bublin a
ledových krystalů, což napomáhá hladkosti krému a žádoucí textuře. Mezi uhlovodíkové
náhražky patří modifikované škroby, maltodexriny, methyl celulózy, pektin či inulin, který
bude rozebrán později (Goff a Hartel, 2013).
Cukry jsou nepostradatelnou složkou mraženého krému, jelikož udávají chuť, zvyšují sušinu a
tím zlepšují texturu, krémovitost i bod mrazu. Bod mrazu ovlivní především tvrdost a
kompaktnost zmrzliny. Díky cukrům je konzistence mraženého krému hladká, měkká a při
konzumaci nepůsobí příliš studeně. Nepostradatelnou roli hrají v textuře, snižují velikost
krystalů a zpomalují jejich růst při ztužování a skladování. Množství přidaných cukrů závisí na
receptuře dané výroby. Obsah se však pohybuje maximálně do 18 % (Bylund, 1995).
Nejčastějšími sladidly jsou sacharóza v kombinaci s kukuřičným sirupem, nebo glukózovým
sirupem. Sacharóza běžně známá jako stolní cukr, je velmi dobře rozpustná ve vodě, a proto se
může do výrobků přidávat i ve formě sirupů (Goff a Hartel, 2013). Podíl cukru je velmi důležitý
především pro chuť a konzistenci. Při použití velkého množství sladidla hrozí přeslazená chuť
a zastínění obohacujících dochucovadel. Zároveň dojde ke snížení bodu mrazu, což vyústí k
rychlejšímu tání výrobků. Naopak nedostatek cukru může způsobit přílišnou tvorbu ledových
krystalků ve zmrzlině. Nejčastěji se cukr využívá v množství 13-16 % objemu celkové
hmotnosti (Walstra et al., 2006; Goff a Hartel, 2013). Alternativou ke klasickým sladidlům
může být sladidlo ze stévie, dextróza či inulin, jimiž se budu zabývat později.
Kukuřičný škrob
Vhodným sladidlem do mražených krémů je i kukuřičný škrob. Dokáže částečně nebo v celém
množství nahradit sacharózu, zvýšit sušinu, a tím snížit ekonomickou náročnost výroby
zmrzliny. Během hydrolýzy, ke které u škrobového sirupu dochází, vznikají rozkladné
produkty, především glukóza, maltóza, dextróza a maltotrióza. Rozsah rozkladu je vyjádřen
tzv. dextrózovým ekvivalentem (dále již jen DE), přičemž do výroby mražených krémů se
nejčastěji využívají kukuřičné sirupy s nízkou až střední hodnotou 28 až 42 DE. Sirupy s nižší
hodnotou DE utvářejí jemnější a hladší strukturu, zvyšují odolnost vůči teplotnímu šoku a tání
(Goff a Hartel, 2013; Porto, 2016).
HFCS sladidlo
Kukuřičný škrob je polymer monosacharidů glukózy. Je tvořena amylózou a amylopektinem.
Při hydrolytickém štěpení nabízí možnost produkce tzv. HFCS (high fructose corn sweeteners).
HFCS je jedním z produktů při výrobě kukuřičného škrobu a je možné ho využít jako
alternativu k sacharóze. Sladidlo má nižší výrobní cenu a jeho sladivost je až 1,8x vyšší než
sladivost sacharózy. HFCS je produktem reakce, kdy dojde k částečné enzymatické přeměně
glukózy na fruktózu. Při použití do mraženého krému má účinky především na bod mrznutí,
který snižuje téměř na polovinu a vytváří velice měkkou strukturu. HFCS lze rozdělit do
několika kategorií dle procentuálního obsahu fruktózy. Do zmrzlinových směsí se hojně
využívá HFCS 42, které obsahuje 42 % fruktózy (Goff a Hartel, 2013; Ozdemir et al., 2015;
Porto, 2016).
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Probiotika v mražených krémech
Probiotika jsou definována jako živé organismy, které hostiteli poskytují zdravotní benefity,
pokud jsou ovšem podávány v adekvátním množství. Zároveň musí být přes všechny
technologické operace udržena jejich životaschopnost a metabolická aktivita od jejich vzniku
až po přežití v zažívacím traktu hostitele. Obecně lze říci, že koncentrace 10 6 až 107 CF/g
(jednotky tvořící kolonii na gram) postačuje k základním pozitivním účinkům. Při konzumaci
100 ml či 100 g potravin s množstvím 108-109 CF/g má prokazatelně příznivé zdravotní účinky
na lidské zdraví (Cruz et al., 2009). Jako probiotické bakterie označujeme nejčastěji bakterie
mléčného kvašení a skupiny bifidobacterií. Dle posledních výzkumů můžeme mezi probiotika
zařadit i jiné mikroorganismy jako kvasinky např. Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii
(Cruz et al., 2009).
Důvodem, proč jsou pro nás probiotické bakterie natolik významné, je především jejich činnost
v zažívacím traktu. Díky bakteriím se zkvalitňuje dostupnost a množství stravitelných živin.
Dále produkují různé enzymy či vitamíny, kyselinu mléčnou, která napomáhá snížit pH
střevního lumenu, a tím inhibovat růst patogenních mikroorganismů, způsobujících zažívací
problémy. Dalším benefitem pro lidské zdraví je příznivý vliv na stav ústní mikroflóry. Při
pravidelné konzumaci probiotické zmrzliny s Bididobacterium lactis Bb-12 bylo zaznamenáno
snížení aktivních slinných streptokoků a laktobacilů, tedy kazotvorných mikroorganismů ústní
dutiny. Zvýšení ochrany dutiny ústní pravděpodobně nastává díky vlivu probiotik na biofilm,
který ústa chrání proti patogenům (Cruz et al., 2009).
Díky své dostupnosti pro širokou veřejnost bez omezení věku či sociálního postavení prokazují
mražené mléčné krémy potenciál k využití probiotik. Navzdory aplikacím probiotik do sýrů a
dalších fermentovaných výrobků, které jsou široce popsány, mražené krémy jsou relativně
novým médiem k aplikaci probiotických bakterií. Svým složením ovšem vykazují veliký
potenciál k využití (Cruz et al., 2009). Probiotické bakterie vykazují navzdory mrazírenským
teplotám vysokou životnost. Vhodné podmínky jsou zajištěny i díky konstantním teplotám
skladování. Některé probiotické kmeny dokonce prokazují vyšší životnost a aktivitu během
doby údržnosti v mražených dezertech než v potravinách nemražených. Zároveň je ovšem nutné
zohlednit ztráty probiotických bakterií během výroby, kde jsou vystaveny mechanickému
stresu, mražení a následnému tání (Papademas, 2015).
Mražený krém má velmi vhodné složení pro život probiotické kultury, především díky živinám,
tj. mléčným bílkovinám, tuku a laktóze. Přidáním probiotických kultur do zmrzliny dojde ke
zvýšení její funkční hodnoty a výrobek se tím stává zajímavější a přínosnější. Díky tomu může
být probiotickým zmrzlinám zajištěna výhoda oproti konvenčním zmrzlinám bez přídavku
probiotik (Cruz et al., 2009). Nejvhodnější způsob inkorporace probioticky účinných buněk do
zmrzlin je formou použití tzv. mikroenkapsulovaných buněk. Mikroenkapsulací neboli
mikrozapouzdřováním rozumíme obklopení potažených částic (pevných, tekutých nebo
plynných) do miniaturních kapslí. Tato technologie se provádí především pro udržení vhodných
podmínek a posílení jejich stability v potravinách. Zapouzdření se provádí do bílkovinného
nebo polysacharidového pouzdra, které zajistí ochranu před kyslíkem, kyselým prostředím,
nízkou teplotou, popřípadě podmínkami trávicího traktu. Probiotické bakterie se často v
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laboratorních podmínkách balí do gelových struktur tvořených škrobem, algináty a různými
gumami. Velikost kapsulí se pohybuje do 100 μm (Doleyres a Lacroix, 2005).
Nejvhodnějšími mikroorganismy k produkci probiotických mražených krémů jsou
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
delbrueckii ssp. bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis (Akin et al.,
2007). Aby byla garantována funkčnost výrobku, je nutno každý proces výroby optimalizovat,
pro co nejvyšší zachování počtu přeživších bakterií. Hlavní výzvou pro výrobce tedy zůstává
vytvoření vhodné receptury konvenční zmrzliny, kde musí být zohledněny i technologické
postupy, vhodné pro udržení životnosti probiotik.
Nejzásadnější vlivy na udržení probiotik jsou:
- vliv ingrediencí na strukturu,
- kontrola krystalizace ledových částeček,
- volba vhodných stabilizátorů a kontrola vytvoření řádné emulze tuku.
V podstatě tedy přídavek probiotik nesmí ovlivnit kvalitu výrobku. Tudíž chemicko-fyzikální
vlastnosti, jako tání, senzorické vlastnosti by měly být stejné, dokonce lepší, než u konvenčních
zmrzlin (Cruz et al., 2009).
Prvním krokem k vytvoření probiotické zmrzliny je volba správné receptury, která se skládá z
mléka, emulgátorů, stabilizátorů, sušeného mléka a cukru. Celá směs se smíchá, pasteruje a
temperuje na teplotu 37 až 40 °C, která je ideální k přidání sušené startovací kultury (nejčastěji
jogurtové kultury) a probiotické kultury. Následuje fermentace na kyselost 4,8 - 4,7 pH. Poté
dochází ke zrání směsi při teplotě 4 °C po dobu 24 hodin. Takto vytvořená směs se
homogenizuje, a mrazí, poté balí a dále distribuuje do obchodů (Cruz et al., 2009).
Akin et al. (2007) zjistili, že rozdíly v recepturách mají dopad na výsledný produkt. Při zvyšující
se koncentraci cukru se zlepšují fyzikální i senzorické vlastnosti. Velmi vhodnou koncentrací
pro životnost bakterií byla prokázána 18% koncentrace cukru. Sledovaným prvkem byl také
inulin, tedy prebiotikum, které zlepší viskozitu, čas tání i vitalitu mikroorganismů především L.
acidophilus a B. lactis.
Dle výzkumu egyptského mlékárenského výzkumného centra, které testovalo výrobu
probiotické zmrzliny s pěti rozdílnými kulturami (L. gasseri, L. rhamnosus, L. reuteri, L.
acidophilus, B. bifidum), bylo potvrzeno, že zmrzlina je opravdu výborným médiem pro život
probiotických bakterií a ani nízké teploty, při kterých se uchovává, nemají zásadní vliv na počty
mikroorganismů obsažených v mražených krémech. Jejich počet se udržel na úrovni, kdy mohla
být prohlášena za zdravotně přínosnou. Pouze v oblasti senzorických a texturních vlastností
byly zaznamenány změny oproti kontrolnímu vzorku bez přidaných mikroorganismů (Salem et
al., 2005). Při skladování hotových zmrzlin docházelo k poklesu množství probiotických
mikroorganismů (obrázek 1).
Alternativní sladidla
V posledních letech dochází k nárůstu konzumace cukru a s tím je i ke zvýšenému výskytu
nemocí kardiovaskulárního systému, nebo diabetes 2. typu. Konzumenti proto požadují co
nejnižší obsah cukru, popřípadě jeho zdravější alternativu. Zde se dostávají ke slovu alternativní
sladidla. Cílem využití alternativních sladidel je nalézt nové varianty, které budou nutričně
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příznivější pro lidské zdraví, a zároveň nenaruší konzistenční vlastnosti mraženého krému. V
produkci mražených krémů se nejhojněji využívá sacharóza. Mezi další sladidla patří glukóza,
fruktóza a cukerné alkoholy. Laktóza se jako zdroj sladidla nevyužívá, jelikož v určitých
podmínkách výroby může působit vadu písčité chuti krému (Ozdemir et al., 2008)
Sladidla lze dělit podle původu na přírodní a umělá, nebo dle dietetických vlastností na
kalorická a nekalorická. Většinu sladidel jako rafinovaný cukr, třtinový cukr, melasu, med či
javorový a agávový sirup řadíme mezi kalorická. Nejběžnějším nekalorickým sladidlem je
steviosid produkovaný Stévií sladkou (Kastnerová, 2012).

Obr. 1: Zobrazení poklesu počtu probiotik za dobu skladování (Salem et al., 2005)
Fruktóza
Fruktóza je základním monosacharidem vyskytujícím se v mnoha přírodních zdrojích. Tvoří
složku medu a ovoce. Je vázaná v disacharidu sacharózy, polysacharidu inulinu a dalších
významných produktech. Fruktóza je sladší, lépe rozpustná, a zároveň má nižší glykemický
index než glukóza nebo sacharóza. Tato vlastnost by ji mohla pasovat do funkce vhodného
sladidla pro diabetiky, jelikož výrazně nezvedá hladinu inzulinu v krvi (Ozdemir et al., 2007).
Studie z roku 2015 ovšem prokazuje, že fruktóza není vhodné přídatné sladidlo. Má stejné
účinky na zdraví diabetiků jako glukóza, nebo sacharóza. Fruktóza jako přídatné sladidlo (např.
složka přidané sacharózy nebo jako hlavní složka vysoce fruktózových sladidel) může
představovat největší problém. Způsobuje metabolické abnormality spojené s cukrovkou a
riziko srdečních chorob. Naopak potraviny, které obsahují fruktózu přirozeně (např. ovoce a
zelenina), nepředstavují žádný problém pro zdraví a pravděpodobně budou před diabetem
chránit. Snížení příjmu fruktózy na 5 % z celkového příjmu potravy, zvyšuje glukózovou
toleranci a snižuje výskyt cukrovky a metabolických poruch, které ji často doprovázejí, nebo ji
předcházejí (DiNicolantonio et al., 2015).
129

Dextróza (Glukóza)
Dextróza neboli glukóza je nejjednodušší cukr, nazývaný také hroznový cukr, nebo krevní cukr.
Je vyráběn hydrolýzou škrobu. Sladivost tohoto cukru je o něco nižší než sladivost sacharózy.
Spojením dvou molekul dextrózy vznikne maltóza. Do mražených krémů se samostatně
nevyužívá (Clarke, 2004).

Trehalóza
Trehalóza je disacharid tvořen ze dvou molekul D-glukóz, přirozeně se vyskytující v medu,
některých houbách, kvasnicích nebo mořských plodech. Jako čisté sladidlo není trehalóza
vhodná ke 100 % nahrazení sacharózy, především pro svou nízkou sladivost. Je nutné ji tedy
kombinovat s některým dalším sladidlem. Jeho mírná sladivost je ovšem žádoucí při výrobě
nesladké zmrzliny. Její konzumace v poslední době roste na oblibě. Podává se především jako
příloha ke slanému pokrmu. Při 100 % nahrazení sacharózy trehalózou, dojde ke snížení
kalorické hodnoty takřka na polovinu (Moriano a Alamprese, 2017).

Med
Med byl pravděpodobně prvním sladidlem pro mražené dezerty, které se konzumovaly již před
naším letopočtem. Med obsahuje přibližně 40 % fruktózy, 38 % glukózy a přibližně 3 %
sacharózy. Z minoritních látek jsou v medu zastoupeny minerální látky a enzymy, které
například úplně chybí v rafinovaném cukru. Ve zmrzlinách poskytuje med příjemné aroma
především v kombinaci s vanilkovou příchutí. Pro dochucení zmrzliny je vhodné volit med
světlé barvy a jemné chuti. Při použití medu do zmrzlin se často využívá kombinace medu a
sacharózy, aby bylo dosaženo požadovaného aroma a chuti. Tato dvě sladidla se přidávají v
množstvích 8 % sacharózy a 9 % medu. Pokud se při této kombinaci sladidel do zmrzliny přidá
medu více, dochází k technologickým obtížím zejména při mražení a ztužování. Problémům ve
výrobě lze předejít nahrazením sacharózy kukuřičným hydrolyzovaným sirupem. V takovém
případě může být použit vyšší podíl medu až 12 % v celkovém objemu. (Goff a Hartel, 2013).
Ve své studii alternativních sladidel autoři Moriano a Alamprese (2017) tvrdí, že med snižuje
hladinu krevního cukru u diabetiků, stejně tak redukuje plasmatické triacyglyceroly. Spolu se
svým výjimečným aromatem a nízkým glykemickým indexem tedy může sloužit jako částečná
náhražka sacharózy.
Cukerné alkoholy
Do skupiny cukerných alkoholů patří deriváty monosacharidů i disacharidů. Řadíme mezi ně
erithritol, sorbitol, mannitol, xylitol, lactitol, maltitol, isomalt a další deriváty škrobů. Jejich
uplatnění je především ve zmrzlinách s nízkým obsahem cukru. Díky velmi nízkému
glykemickému indexu jsou výhodným sladidlem pro pacienty trpící diabetem. Cukerné
alkoholy jsou často kombinovány s jiným sladidlem, aby bylo docíleno vyvážené chuti a
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řádného zmražení (Goff a Hartel, 2013). Při užívání polyalkoholických cukrů je nutno
dodržovat předepsaná množství, jelikož vyšší dávka může mít laxativní účinky (Nařízení
komise EU 2015/1832).
Erythritol (1,2,3,4-butanetetrol)
Erythritol je cukerný alkohol, běžně se vyskytující v ovoci, zelenině, houbách nebo
fermentovaných potravinách např. ve víně, pivu či sýrech. Erythritol neslouží pouze jako
alternativní sladidlo. Uplatnění nalezl i jako stabilizátor či zahušťovadlo, obdobně jako
trehalóza. Výzkumy neprokázaly žádné negativní účinky na zdraví, proto se s ním v České
republice setkáváme pod názvem E968 (Anonym 1, 2015).
Erythritol je také zajímavý svou odolností vůči vysokým teplotám a extrémnímu pH. Disponuje
značným množstvím pozitivních vlastností. Především nezvyšuje hladinu cukru v krvi, nemá
vliv na hladinu inzulinu, má nízký obsah energie i glykemický index. Vyskytuje se ve formě
bílého prášku nebo granulí. V potravinářském využití je doporučeno jej kombinovat s jinými
sladidly (Moriano a Alamprese, 2017).
Sorbitol a mannitol
Sorbitol a mannitol jsou alkoholy monosacharidu, které se společně vyskytují v ovocných
šťávách jablek, hrušek, višní nebo švestek. Mannitol je základní složkou sladkého výměšku
Jasanu manového. S manitolem se pojí název manna, který je připodobňován k biblickému
pokrmu (Krutošíková a Uher, 1992; Goff a Hartel, 2013). Mannitol lze mimo ovoce a jasanu
nalézt i v houbách a mořských řasách. Sorbitol a mannitol jsou produkovány hydrogenací
glukózy a fruktózy a mají mnoho podobných vlastností. Oba jsou sladivější než sacharóza,
poskytují chladivý efekt v ústech a stejně jako monosacharidy dvojnásobně snižují bod mrznutí.
Během zažívání je malé množství sorbitolu a mannitolu pomalu absorbováno stěnou tenkého
střeva a metabolizováno játry. Větší množství je využito v tlustém střevě, kde jsou polyoly
převedeny na těkavé mastné kyseliny působením činnosti bakterií. Vzhledem k tomu, že
vstupují do glykogenolytické cesty bez závislosti na inzulínu, nezpůsobí znatelné zvýšení
hladiny glukózy v krvi (Goff a Hartel, 2013).
Xylitol
Xylitol je pěti uhlíkatý polyol s obdobnou sladivostí jako sacharóza, ale s menší kalorickou
hodnotou. Vyrábí se především z březové šťávy a kukuřice. V porovnání se stévií nemá xylitol
nulový obsah kalorií, jelikož obsahuje cukr ve formě cukerných alkoholů. Xylitol je nejsladší
polyol a má také nejchladivější účinky. Pro svou nízkou molekulovou hmotnost není vhodné
využít xylitol jako 100 % náhražku sacharózy, především kvůli sníženému bodu tuhnutí (Goff
a Hartel, 2013).
Kombinace cukerných alkoholů s hydrolyzovanými škroby a oligosacharidy byly zkoumány v
několika studiích. Vlastnosti mražených krémů se lišily v závislosti na využitých kombinací
sladidel. Bylo zjištěno, že fyzikální vlastnosti dobře korelují se senzorickými vlastnostmi, a to
naznačuje nové možnosti ve vývoji mražených krémů s cukernými alkoholy (Goff a Hartel,
2013).
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Datlový sirup
Datlový sirup patří mezi nejpříjemnější alternativní sladidla, především díky své
charakteristické ovocné chuti a zajímavému aromatu. Barvou i konzistencí je velmi podobný
lesnímu medu. Při náhražce sacharózy datlovým sirupem nedochází k výrazným změnám
sušiny. Jediná prokazatelná fyzikální změna byla zaznamenána u hodnoty pH. Při substituci
došlo ke snížení hodnoty pH z 5,71 na 5,56. Konzistence, chuť i barva je závislá na množství
nahrazené sacharózy. V arabské studii bylo prokázáno, že čím vyšší procento datlového sirupu
se k nahrazení sacharózy využije, tím měkčí, tmavší a chuťově výraznější krém vznikne. Při
použití 25 % náhražky zůstává tuhost a barva krému relativ-ně zachována. Při zvyšujících se
množstvích (50,75,100 %) úměrně klesá tuhost, zvyšuje se charakteristické fíkové aroma a
tmavne barva. Z těchto důvodu se na datlový sirup dá pohlížet nejen jako na alternativní
sladidlo, ale i na aromatizující či barvící látku (Hasim a Al Shamsi, 2016).
Fruktózový a glukózový sirup
Využití obou sirupů zvyšuje výslednou viskozitu krému. Vyšší viskozitu vykazuje fruktózový
sirup, díky větší hygroskopicitě molekul fruktózy. Fruktózový sirup zvyšuje i hodnotu sušiny,
oproti tomu glukózový sirup zajišťuje menší tání než fruktózový (Ozdemir et al., 2007).
Stévie
Stévie cukrová (Stévia rebaudiana) z čeledi hvězdnicovitých je krátká, keřovitá rostlina,
vyskytující se především v oblasti Brazílie a Paraguayi, kde ji tamější obyvatelé znají už stovky
let. Lidé kmenu Guaraní využívali stévii ke slazení čaje Maté nebo jako rostlinné léčivo. Stévie
díky svým vlastnostem patří k hojně využívanému alter-nativnímu sladidlu mnoha potravin
(Brandle a Telmer, 2007; Alizadeh et al., 2014). Významnou složkou listů stévie je glykosid
steviosid neboli rebaudiosid A. Rebaudiosid je v podstatě sladivá složka stévie. Je 250 až
300krát sladší než sacharóza, ale jeho zásadní benefit spočívá v tom, že nezvyšuje hladinu
krevního cukru a má nulovou kalorickou hodnotu (Abdullatee a Osman, 2012).
V Evropské unii je využívání stévie jako sladidla povoleno od roku 2010 na základě schválení
Evropským úřadem pro bezpečnost potraviny. Steviosid byl na základě výzkumů vyhodnocen
organizacemi JECFA, WHO a FDA jako bezpečný doplněk potravin. V žádných testech nebyly
prokázány negativní účinky na lidské zdraví. Naopak, v mnoha studiích se potvrdily velmi
příznivé účinky na trávící soustavu, hojení otevřených ran, péči o pokožku či zdravá ústa.
Všechny zdravotní benefity se odvíjejí především od složení stévie a obsahu řady prospěšných
látek. Ze zástupu mnohých jmenuji například třísloviny, esenciální oleje, vitamíny,
antioxidanty nebo inulin. Poslední zmíněný přispívá ke správné funkci střevní mikroflóry a
funguje jako prebiotikum. Všechny tyto benefity pasují stévii do role velmi prospěšné a léčivé
byliny (Alizadeh et al., 2014).
Výzkumy zabývající se využitím stévie do mražených krémů se shodují především na
zvýšených hodnotách nášlehu, změně reologických vlastností a zvýšení viskozity krémů.
Výzkum tureckého týmu se zabýval nejen náhradou sacharózy stévií, ale i kombinací stévie s
kakaem. Pro výzkum vytvořil 4 odlišné vzorky. Prvním kontrolním vzorkem byla zmrzlinová
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směs pouze se sacharózou v množství 200 g na 1 kg, následována sacharózou s kakaem (200 +
25 g), čistou stévií (40 g) a stévií s kakaem (40 + 25 g). U těchto vzorků byly sledovány typické
ukazatelé kvality mraženého krému. Vzorek se stévií a kakaem měl nejlepší nášleh, viskozitu a
byl nejlépe hodnocen i po senzorické stránce. Dle vyškolených degustátorů měl krém s kakaem
a stévií nejlepší barvu, chuť i texturu, pouze rozplývavost byla hodnocena nejlépe u krému se
sacharózou a kakaem. Negativně byl tento vzorek hodnocen kvůli poměrně velké destabilizaci
tuku, která se pohybovala kolem 50 % a také díky poměrně rychlé době rozpustnosti. Vzorek
se samotnou stévií měl o poznání horší nášleh i viskozitu. V závěru studie byla stévie
vyhodnocena jako vhodné alternativní sladidlo pro pacienty s diabetem s doporučením přidání
kakaa. Směs s kakaem a stévií vykazovala lepší fyzikální, chemické i senzorické vlastnosti
(Ozdemir et al., 2015).
V odlišné studii Malajsijské univerzity byly výsledky studie rozšířeny o další kvalitativní
faktory. Důraz byl kladen na reologické vlastnosti (mechanickými vlastnostmi látek),
především na gumovitou strukturu, kterou krémy s přídavkem stévie vykazují. Výzkum ukázal,
že vzorky se stévií prokazují lepší odolnost vůči tání. Tato vlastnost je ovlivněna především
nášlehem. Díky většímu množství vzduchových komor, je zpomalen průchod tepla zmrzlinou,
a tím i celkové tání mraženého krému. V rámci hodnocení reologických vlastností byly
zaznamenány určité změny. Především viskozita směsi vzrostla, stejně jako její smykové tření.
Viskozitu ovlivňuje velikost molekul, která následně ovlivní zadržení vody, stupeň
polymerizace a stupeň rozvětvení. Větší molekuly mají silnější intermolekulární vazby, tím se
vzájemně spojují a tvoří viskóznější strukturu (Pon et al., 2015).
Nahrazení cukru stévií v rozdílných koncentracích ovlivnilo tvrdost krému. Tvrdost zmrzliny
je charakterizována intenzitou síly, která je potřebná k rozrušení jejího povrchu. K této změně
nejpravděpodobněji došlo změnou mikro struktury, způsobené odlišným chemickým složením
sacharózy a rebaudiosidu A. Ke změně dochází i v počtu rozpustných látek či vzdálenosti
ledových krystalek. Studie zkoumala i přilnavost a soudržnost krému. Konkrétními projevy
těchto sledovaných znaků jsou lepivost krému a celková textura, které zásadním způsobem
ovlivňují celkovou jakost krému. Zmrzlina se stévií prokázala žvýkavější konzistenci a v ústech
působila lepkavým dojmem. Tyto projevy jsou způsobeny především zvýšenou přilnavostí.
Vysoká přilnavost je charakterizována vyšší potřebou energie k překonání přilnavých sil mezi
ústy a zmrzlinou. Vyšší soudržnost molekul zajišťuje lepší udržitelnost krému, ale zároveň
projevuje gumovitou strukturu a nepříjemný pocit v ústech. Závěrem malajsijské studie byla
stévie vyhodnocena jako přijatelné náhradní sladidlo, především pro své zdravotní benefity, i
přes to, že ve výsledcích byly prokázány reologické i fyzikální změny, především přílišná
tvrdost či soudržnost (Pon et al., 2015).
Inulin
Inulin je zásobním polysacharidem rostlin, z nichž většina patří do čeledi hvězdnicovitých a
zvonkovitých. Základní složkou polysacharidu je fruktóza. Pro lidský organismu není inulin
metabolizovatelný, a proto je vhodný pro pacienty s diabetes 2. typu. Přidáním inulinu se
zvyšuje obsah vlákniny v potravině, která podporuje trávení, snižuje střevní pH, a tím stimuluje
růst probiotik (Prugar, 2008).
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Ve výrobě mražených krémů je inulin relativně novou surovinou. Inulin nachází využití
především jako náhražka tuků. Má zlepšující účinky na krémovitost a strukturu mraženého
krému, hlavně kvůli dobré vaznosti vody a schopnosti formovat gelovou strukturu. Jeho
prášková konzistence podporuje dobrou rozpustnost ve směsi a celkovou distribuci inulinu
krémem (Akbari et al., 2016). Pozitivní vliv má i na celkovou stabilitu pěny a emulzi v
provzdušněných mléčných dezertech. V Indické studii zabývající se vlivem inulinu na
zmrzlinovou směs byly vytvořeny tři vzorky s 2 %, 4 % a 6 % přidaným inulinem, kdy v
posledním vzorku nebyl dodán žádný mléčný tuk. Výsledky ukázali, že ve vzorku se 6 %
přídavkem inu-linu, došlo ke snížení tuku (oproti vzorku se smetanou) z 9,7 % na 3,8 %.
Celková sušina, obsah proteinů, vodní aktivita ani nášleh nebyli nahrazením inulinu nijak
ovlivněny. Nejvyšší změna nastala u reologických vlastností. Tvrdost krému se zvýšila z 2,6 kg
na 4,86 kg. Tato skutečnost je ve studii vysvětlena rozdílným stupněm polymerizace tuku a
inulinu. Kvůli svému dlouhému řetězci tvoří inulin mikrokrystalky, které krému dodají tvrdší
konzistenci. Nárůst byl zaznamenán i v soudržnosti krému, která vzrostla z 0,2 kg na 1 kg.
Rozdíl byl markantní i ve viskozitě, ta klesala s rostoucím obsahem inulinu. Jev byl vysvětlen
menší vzájemnou interakcí mezi vazbami inulinu v porovnání s vazbami tukových globulí,
které jsou mnohem silnější. Negativní vlastnosti prokázal inulin i v hodnocení odolnosti vůči
tání. Vzorek obsahující 6 % inulinu se rozpouštěl takřka třikrát rychleji než vzorek bez
dodaného inulinu. Tento jev je způsoben deficiencí mléčného tuku, který zabraňuje rychlému
prostupování tepla krémem (Tiwari et al., 2015). Senzorickým hodnocením byl pro degustátory
nejpříjemnější vzorek se 4 % nahrazením inulinu. Výsledky byly bodovým systémem
zpracovány do následujícího grafu.

Obr. 2: Graf senzorického hodnocení mraženého krému se inulinem (Tiwari et al., 2015)
Závěrem studie bylo zhodnoceno, že nahrazení tuku inulinem je žádoucí pro snížení tuku ve
zmrzlině na takřka třetinu jeho původního obsahu. Při nahrazení je ovšem nutné zohlednit
změnu reologických i senzorických změn, které jsou při vyšším obsahu inulinu markantní.
Největší změna je zaznamenána v tvrdosti krému (Tiwari et al., 2015).
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Obdobných výsledků dosáhl i tým Iránského univerzitního týmu. Potvrdil především zvýšení
tvrdosti krému a jeho rychlé tání (Akbari et al., 2016).
Mražený krém s mandlovým mlékem
Mandlové mléko je produktem ořechů mandlí (Cyperus esculentu). Mandle jsou stále relativně
podceňovanou komoditou, i přes to, že slouží jako bohatý zdroj vlákniny vitaminů E a C a
minerálních látek. V Nigerii, kde je pěstování mandlí poměrně rozšířené, byl veden výzkum
zabývající se částečným a úplným nahrazením kravského mléka mandlovým. Ve výzkumu bylo
vytvořeno 5 vzorků. Jejich složení je uvedeno v tabulce 1. Výsledkem nigerijské studie bylo
doporučení, nahradit kravské mléko mandlovým maximálně do 50 %. Především při
senzorickém hodnocení zmrzliny klesali preference hodnotitelů se zvyšujícím se obsahem
mandlového mléka. Mezi substituovanými vzorky vykazovaly B a C nejpřijatelnější chuťové
vlastnosti, a proto byly vyhodnoceny jako nejlepší. U vzorku B byl zároveň stanoven nejvyšší
podíl proteinů. Závěrem studie bylo mandlové mléko zhodnoceno jako přijatelná složka, která
by v budoucnu mohla v Nigerii vyřešit problém malnutrice, tedy dlouhodobého stavu
nepokrývání příjmu proteinů a kalorií (Umelo et al., 2014).
Tab. 1 Složení vzorků zmrzliny a nahrazení mandlovým mlékem (Umelo et al., 2014)

2

Kravské
mléko (ml)
200

Cukr
(g)
10

Voda
(ml)
10

Vanilka
(ml)
5

Stabilizátory
(g)
10

Mandlové
mléko (ml)
-

B

2

100

10

10

5

10

100

C

2

120

10

10

5

10

80

D

2

80

10

10

5

10

120

E

2

-

10

10

5

10

200

Vzorek

Vejce

A

Mražený krém obohacený nenasycenými mastnými kyselinami
Omega 3,6 a 9 neboli polynenasycené mastné kyseliny (PUFA), jsou charakteristické větším
množství dvojných vazeb. Tyto mastné kyseliny jsou zásadním komponentem lidské výživy.
Mezi omega 3 řadíme α-linolenovou kyselinu, EPA a DHA. Mezi omega 6 patří kyseliny
linolenová a γ-linolenová a k omega 9 patří kyselina olejová. Organizace pro lidské zdraví
WHO a FAO doporučují zvyšovat příjem těchto kyselin, především kvůli jejich pozitivnímu
vlivu na kardiovaskulární systém, imunitu nebo jako opatření před diabetem či obezitou.
Doporučovaný poměr příjmu Omega 3 a Omega 6 je dle obecných informací 1:3 až 1:5.
Nejlepším zdrojem Omega 3 MK je rybí maso, rybí tuk a různé doplňky stravy založené na
těchto produktech. Nevýhodou u těchto potravin či doplňků potravin je jejich nepříjemný
zápach po rybině, který často konzumenty odrazuje. Pro inkorporaci omega 3 bylo tedy nutné
najít alternativní zdroje, které nemají negativní účinky na senzorickou stránku mraženého
krému (Marín-Suarez et al., 2016; Ullah et al., 2017).
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Chia olej jako zdroj nenasycených mastných kyselin
Jednou z variant je využití oleje produkovaného chia semínky z rostliny Salvia hispanica L.
Semena této rostliny produkují 35 až 40 % oleje s 65% obsahem omega 3 kyselin. Při testování
zmrzliny s přídavkem chia oleje v množství od 5 do 20 % bylo dosaženo těchto poznatků.
Nejlépe je demonstruje tabulka č. 2, z které je patrné, že jediný výraznější nedostatek u vzorků
s chia olejem vykazuje nášleh. S rostoucí koncentrací oleje dochází ke snižování nášlehu vzorků
zmrzlin (Ullah et al., 2017).
Ve vzorcích s chia olejem bylo prokázáno větší množství fenolických látek a flavonoidů. Tyto
látky jsou sekundárními metabolity rostlin, projevují se jako antioxidanty a vychytávají v těle
volné radikály. Mohou tak pomáhat například s léčbou rakoviny, předcházet předčasnému
stárnutí nebo vzniku aterosklerózy. Při inkorporaci tuků s nenasycenými MK se ovšem musí
brát v potaz možnost oxidace dvojných vazeb, která může způsobit vady chutě mražených
krémů, nebo dokonce tvorbu oxidačních produktů, které mohou mít toxické účinky. U
zkoušeného krému byla po 60 ti dnech skladování naměřena přijatelná hodnota limitu
zoxidovaných tuků, která je stanovena na 10 MeqO2/kg. Nenasycené tuky kvůli svému složení
mastných kyselin, vykazují odlišný profil tání a krystalizace, které mohou být při výrobě
mražených krémů nežádoucí. Těmto limitujícím faktorům může technologie předejít využitím
emulze nenasycených olejů a nasycených pevných tuků vmísených do směsi před mražením.
Tímto způsobem lze do-cílit zlepšení texturních vlastností. Zlepšení lze docílit i pomocí
specifických emulgátorů či oleogelů, které napomáhají zvýšit stabilitu částečně
destabilizovaných tukových globulí (Ullaha et al., 2017).
Tab. 2 Hodnocení nutričních parametrů a nášlehu zmrzliny s chia olejem (Ullah et al., 2017)
Celková sušina %

pH

Nášleh %

Tuk %

Protein %

Kv.

9,81 ± 0,24

4,11 ± 0,05

34,2 ± 0,26

6,67 ± 0,15

85,7 ± 2,65

T1

9,63 ± 0,19

4,15 ± 0,09

34,4 ± 0,41

6,65 ± 0,09

84,2 ± 3,12

T2

9,91 ± 0,15

3,97 ± 0,15

34,7 ± 0,34

6,71 ± 0,13

82,5 ± 1,58

T3

9,48 ± 0,13

4,05 ± 0,11

34,8 ± 0,61

6,62 ± 0,16

78,3 ± 4,53

T4

9,73 ± 0,28

4,09 ± 0,07

34,5 ± 0,18

6,63 ± 0,11

75,6 ± 2,87

Kv. - Kontrolní vzorek: 100 % mléčného tuku
T1: 95 % mléčného tuku a 5 % chia oleje
T2: 90 % mléčného tuku a 10 % chia oleje
T3: 85 % mléčného tuku a 15 % chia oleje
T4: 80 % mléčného tuku a 20 % chia oleje
Olej kyseliny olejové a linolové
Mimo oleje z chia semen lze všední tuky nahradit i oleji s hojně zastoupenými kyselinami
olejovými a linolovými. Španělský výzkumný tým provedl pokus se dvěma vzorky speciálně
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vyprodukovaných olejů. První olej označen OO obsahoval nenasycené triacylglyceroly,
především kyselinu olejovou (18:1), druhý LO obsahoval 49,0 % kyseliny linolové (18:2) a
24,7 % olejové. Jejich složení je přehledně uvedeno v tabulce 3.
Tab. 3 Procentuální zastoupení nenasycených MK v použitých olejích
(Marín-Suarez et al., 2016)
Mastné kyseliny

Obsah nenasycených MK
v kokosovém oleji

Obsah NMK
v oleji vzorek OO

Obsah NMK
v oleji vzorek LO

Nenasycené
celkem

7,9

78,6

78,7

C 18:1

6,2

70,7

24,7

C 18:2

1,3

3,8

49,0

Výzkum se zaměřil především na fyzikální strukturu mražených krémů a obsah nenasycených
mastných kyselin (MK). Výsledky prokázaly, že při použití olejů do směsí na výrobu zmrzliny
stouplo celkové množství nenasycených MK takřka desetkrát v obou vzorcích oproti
kontrolnímu vzorku s kokosovým olejem. Fyzikální struktura, především velikost tukových
částí nebyla zásadně pozměněna. Při sledování velikosti krystalů tuku krému během procesu
zrání, prokázaly oba oleje obdobné výsledky jako kontrolní vzorek. Destabilizace tuku proběhla
o den dříve u vzorku s LO, vzorek s OO měl obdobné výsledky jako kontrolní vzorek a
destabilizace u nich proběhla až druhý den. Roztékavost byla u vzorků s OO a LO pomalejší
než u kontrolního vzorku, to mohlo být způsobeno strukturou vzniklou při technologické
výrobě (Marín-Suarez et al., 2016).

Rybí tuk
Při vývoji zmrzliny s rybím tukem je hlavní problém ve výsledné senzorické kvalitě mraženého
krému. Velkou nevýhodou je produkce nepříjemného zápachu rybiny při jejím zahřátí,
vystavení mastných kyselin teplu nebo přístupu vzduchu či světla. Výzvou pro vědce tedy bylo
začlenit ji do potravin tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jejich chuti. Výzkum vedl k
nalezení vhodné metody pro začlenění oleje (mikroenkapsulace rybího tuku) do zmrzliny se
sníženým obsahem tuku, kde se využívá jejich skladování ve velmi nízkých teplotách, při
kterém nedochází k autooxidaci ani ke vzniku rybího zápachu či příchuti. Spolu s tímto
opatřením musí být vybrána i vhodná příchuť krému, která potenciálně zamaskuju jakékoliv
stopy zápachu rybinou. V senzorické studii pro překrytí nežádoucí chuti po rybině nejlépe
uspěla příchuť pomeranče s vanilkou (Marapana et al., 2018).

Závěr
V práci byly shrnuty nové poznatky o inovativních ingrediencích. Část práce je zaměřena na
sladidla, která jsou vhodná pro diabetiky. V tomto ohledu má velký potenciál využití sladidla z
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rostliny Stevia rebaudiana. Ve studiích byla stévie označená za vhodnou alternativu k běžné
sacharóze. Mražené krémy ovšem vykazovaly poměrně vysokou viskozitu a tvrdost krému.
Tento problém by se dal vyřešit přídavkem kakaa do zmrzlinové směsi, které prokázalo
zlepšující účinky.
Část práce studuje vliv používání náhradních sladidel na senzorickou a technologickou kvalitu
zmrzlin. Běžnou sacharózu je možné nahradit i medem, který má výjimečné aroma a nižší
glykemický index. Do mražených mléčných krémů je vhodné ho kombinovat se sacharózou, a
to v poměru přibližně 1:1. Při vyšším podílu medu se sacharóza může nahradit kukuřičným
hydrolyzovaným sirupem, aby nedocházelo k technologickým obtížím při mražení a ztužování.
Velmi vhodnou sladivou alternativou jsou cukerné alkoholy, které se často kombinují s jiným
sladidlem, aby bylo docíleno vhodné konzistence. Všechny cukerné alkoholy popsané v práci
odpovídají diabetickým sladidlům, ovšem při vyšším užívání mohou mít projímavé účinky.
Jako přírodní náhražka rafinovaného cukru může sloužit sirup z datlí, ten ovšem poměrně dost
zvyšuje glykemický index, proto není vhodný pro diabetiky.
Neméně důležitým tématem bylo zhodnocení inkorporace probiotických bakterií do mražených
krémů. Jako probiotickou lze označit potravinu s koncentrací 107 CF/g. Nejvýznamnějšími
mikroorganismy pro výrobu mražených krému byly dle výzkumů prokázány Lactobacillus
reuteri, Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium bifidum. Technologie vpravení probiotik
do krémů je označována jako mikroenkapsulace tzv. zapouzdření do miniaturních kapslí. Tímto
způsobem se dá nejlépe zachovat příznivý efekt probiotik na lidské zdraví, při technologických
operacích výroby. Probiotickým bakteriím vděčíme za správnou funkci zažívacího traktu,
vstřebávání živin, produkci enzymů a vitamínů, inhibici patogenních mikroorganismů a tvorbu
ochranného filmu v dutině ústní.
Práce popisuje rovněž možnost použití inulinu do mražených mléčných krémů. Inulin jako
zásobní složka některých rostlin není pro lidský organismus stravitelná, a proto se využívá jako
sladidlo pro diabetiky. Přidáním inulinu do mraženého krému lze snížit obsah tuku na 1/3, což
je pozitivní z hlediska nutričního, dojde ovšem ke zvýšení tvrdosti, rychlosti rozpuštění a ke
snížení viskozity. V senzorickém hodnocení byl úspěšný vzorek se 4 % přídavkem inulinu,
který byl srovnatelný s kontrolním vzorkem.
Alternativním mraženým výrobkem je zmrzlina, do jejíž receptury bylo místo kravského mléka
použito mléko mandlové. Studie uvádějí, že v mražených krémech je vhodné nahradit kravské
mléko mandlovým maximálně do 50 %, především kvůli senzorickým parametrům zmrzliny.
V otázce obohacení krémů nenasycenými mastnými kyselinami je možno využít několika
zdrojů, například oleje z chia semínek, upraveného rybího tuku či oleje s vysokým zastoupením
kyseliny olejové a linolové.
Poznatky ze studií prováděných řadou světových pracovišť předurčují uvedené nové suroviny
a technologie k výrobě nutričně zajímavých mražených krémů, z nichž některé by mohly být
vhodné i pro diabetiky a celkově by tak mohly přispět ke konzumaci zdravějších produktů.
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IMPLEMENTÁCIA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU PRE
OBLASŤ KULTÚRY
IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE TRAVEL CULTURE AREA
Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová
Abstrakt
Tvorivosť je neoddeliteľnou ľudskou črtou a netýka sa len umeleckých diel, dizajnu a remesiel,
ale tiež vedeckého a technologického rozvoja, podnikania a sociálnych inovácií a jej význam v
oblasti rozvoja jednotlivých oblastí zdôrazňuje aj Európska únia. Tento článok poskytuje
prehľad o význame kreatívneho cestovného ruchu, identifikujúc trendy a výzvy v rozvoji
a implementácii kreativity v kultúre. Na podklade formovania kultúrnych aspektov a vnímania
kultúry z pohľadu účastníka v cestovnom ruchu treba zdôrazniť tvorivosť a inovácie. V
poslednom desaťročí rýchlo rozrástol, čo odráža rastúce túžby spotrebiteľov rozvíjať vlastný
tvorivý potenciál a vytvárali tvorivé aktivity. Zároveň je dôležité poukázať na potrebu aktérov
– kreatívnych výrobcov, organizácií, miest či regiónov aby sa profilovali na preplnenom
produktovom trhu v turizme.
Kľúčové slova:
Kreatívny cestovný ruch, kultúra, turisti, inovácie.
Abstract
Creativity is an indispensable human characteristic, not only in art, design and crafts, but also
in scientific and technological development, entrepreneurship and social innovation, and its
importance in the development of individual areas is also highlighted by the European Union.
This article provides an overview of the importance of creative tourism that identifies trends
and challenges in the development and realization of cultural creativity. On the basis of the
formation of cultural aspects and the perception of culture from the point of view of a tourist,
it is necessary to emphasize creativity and innovation. Over the last decade, it has grown
rapidly, reflecting the growing desire of consumers to develop their own creative potential and
create creative activities. At the same time, it is important to point out the need for actors creative producers, organizations, cities or regions to shape their product markets in a crowded
market.
Keywords:
Creative tourism, culture, tourists, innovation.

Úvod
Neustály boj o turistov podnecuje k vytvoreniu pozitívnejšieho obrazu krajiny a vyžaduje si
hľadanie nových nástrojov, ktoré zabezpečia efektívnosť a harmóniu a v dôsledku toho zvýšia
kvalitu života v našej krajine. Turisti čoraz viac očakávajú od miesta odpočinku komplexnú
ponuku - ubytovanie v najvyššom štandarde, profesionálne služby, dopravu a ďalšie iné atrakcie
(Matušíková, 2013). Tematické turistické prostredie nemôže plniť inú funkciu, pretože
nepodlieha procesu ďalšieho vytvárania. Model, ktorý podlieha procesu vytvárania
v cestovnom ruchu je kreatívny cestovný ruch. Dynamicky sa mení realita, inovatívnosť sa
musí používať takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. V cestovnom ruch ide
predovšetkým o zavádzanie nových produktov a služieb. Tento model sa zameriava na
141

originálnejšiu zábavu a vzdelávanie cestujúcich, inšpirovaných atrakciami v danej oblasti. Preto
je dôležitá spolupráca ubytovacích zariadení s miestnymi partnermi. S rýchlym rozvojom
kreatívneho priemyslu v globálnej ekonomike sa tvorivý cestovný ruch považuje za nástroj
rozvoja, ktorý stimuluje národné hospodárstva a zdôrazňuje odvetvia, regióny a mestá a
významne prispieva k zmene skúseností z oblasti cestovného ruchu.
Ľudské znalosti a intelektuálne zdroje sú v súčasnosti pravdepodobne najcennejším zdrojom a
faktorom rozvoja. Pri tejto príležitosti stojí za zmienku fakt, že „kreativita nie je už viac črtou
nadaných jednotlivcov, ale stala sa požiadavkou na fungovanie všetkých organizácií a
štruktúr. Tvorivosť, ako aj nemateriálna práca je kľúčovým hospodárskym zdrojom“.
Rýchly nárast, šírenie a následná kritika tvorivých rozvojových stratégií odráža rozvoj
kultúrneho cestovného ruchu v 80. a 90. rokoch (Richards, 1996, 2001). V skutočnosti sa
"tvorivý cestovný ruch" často považuje za formu alebo rozšírenie kultúrneho turizmu.

Význam kultúry pre cestovný ruch
Spoločenský význam kultúrneho cestovného ruchu je založený na skutočnosti, že kultúrna je
jedným zo skutočne účinných prostriedkov vzdelávania spoločnosti. Kultúra je základom pre
rozvoj, zachovanie a posilnenie nezávislosti, suverenity a identity národov.
Cieľom kultúrneho rozvoja je zabezpečiť blaho a uspokojenie potrieb spoločnosti a každého
človeka. To znamená, že každý človek, každý národ má právo prijímať informácie, získavať
vedomosti a zdieľať svoje skúsenosti. Kultúra a cestovný ruch sú neoddeliteľnou súčasťou
ľudského života. Sebavedomie a poznanie sveta, osobný rozvoj, to všetko je nemysliteľné bez
kultúrny. Nové chápanie kultúry v sociálnom rozvoji a uvedomenie si potreby zachovania
kultúrnej rozmanitosti vo svete rozširuje perspektívy kultúrneho cestovného ruchu. Prírodný
a kultúrno-historický potenciál cestovného ruchu nemusí byť v krajine rovnomerne
rozmiestnený a môže mať rozličný význam. Z hľadiska cestovného ruchu, ktorý môže byť
miestny, regionálny, nadregionálny až medzinárodný s ohľadom na svoju jedinečnosť
a neopakovateľnosť UNESCO a UNWTO zohrávajú vedúcu úlohu pri koordinácii kultúrnych
a turistických aktivít na celom svete. Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva by nemali byť len
povinnou úlohou štátu a verejných organizácií, ale povinnosťou každého jednotlivca. Finančné
zdroje z kultúrnej turistiky, môžu pomáhať pri obnove, reštaurovaní a záchrane pamiatok.
Cestovný ruch je tiež významný využívaním zdrojov kultúrneho turizmu a je spojený s
hospodárskymi a sociálnymi výhodami pre tých, ktorí vytvárajú, propagujú a uvádzajú na trh
nové produkty. Pre nich sú výdavky turistov príjmy. Ekonomický význam rozvoja kultúrneho
cestovného ruchu spočíva v tom, že zachovanie historického prostredia poskytuje investičnú
príťažlivosť turistického centra krajiny. To tiež vedie k širokej škále nepriamych výhod, ktoré
budú zdieľané s celou komunitou (Vedenin a Šuľgin, 1999).
Spolu s pozitívnymi momentmi sú aj negatívne, napríklad problémy v oblasti ochrany a riadenia
objektov kultúrneho dedičstva. Manažment turistického ruchu sa sústreďuje na všetky aspekty
súvisiace so znečistením, obnovou a ochranou prírodných komplexov pred vplyvom turistov a
turistickej infraštruktúry. Strata kultúrnych hodnôt je nenahraditeľná a nezvratná. Akumulácia
a zachovanie kultúrnych hodnôt je základom pre rozvoj civilizácie. Z vyššie uvedeného možno
konštatovať, že kultúrny cestovný ruch má tri hlavné humanitárne funkcie:
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1. kultúrno-poznávacie a vzdelávacie (kreatívna oblasť)
2. ochrana kultúry
3. komunikácia a udržanie mieru.

Materiál a metodika
Cieľom príspevku bolo rozanalyzovať aktivity kreatívneho cestovného ruchu a prezentovať
jeho význam pre kultúru. Zamerali sme sa na koncentráciu jednotlivých stredísk vo svete s %
vyjadrením zázemia kreatívnych centier turizmu v Európe, kde táto myšlienka vznikla. Zároveň
uvádzame prehľad a počet aktivít, ktoré spoločnosť Creative Tourism Network realizuje od
vzniku v roku 2010.

Kreativita v kultúre a pre kultúru
S rýchlym rozvojom kreatívneho priemyslu v globálnej ekonomike sa tvorivý cestovný ruch
považuje za nástroj rozvoja, ktorý stimuluje národné hospodárstva a zdôrazňuje odvetvia,
regióny a mestá a významne prispieva k zmene skúseností z oblasti cestovného ruchu (Huang
a kol. 2019). Vo všeobecnosti je zrejmé, že kreatívny cestovný ruch prináša kultúrny cestovný
ruch na inú úroveň viacerými spôsobmi. Jedným z dôležitých aspektov je zameranie na proces
a kontexty viac ako na konečný produkt; účasť, angažovanosť turistov a poskytovateľov služieb
ako znaky vytvárania spoločného procesu kultúry (Prahalad a Ramaswamy, 2004).
Kreatívny cestovný ruch znamená viac než jednoduché hľadanie špecializovaných trhov v širšej
oblasti kultúrneho cestovného ruchu. Odzrkadľuje zásadný posun v tvorbe hodnoty z produkcie
("cestovného ruchu") smerom k spotrebe ("turista"), pričom podstatná súvislosť medzi týmito
dvomi spôsobmi je stretnutie, uzol priestoru alebo udalosti v novej sociálnej sieti cestovného
ruchu. Kreatívny cestovný ruch je formou sieťového cestovného ruchu, ktorý závisí od
schopnosti výrobcov a spotrebiteľov vzájomne sa spájať a vytvárať hodnotu z ich stretnutí.
Kreatívni turisti sú "cool lovci" pri hľadaní kreatívnych "hot-spotov", kde sa ich vlastná
tvorivosť môže živiť a byť naplnená kreativitou tých, ktorých navštevujú.
Bez zapojenia a účasti miestnej komunity je kreatívny cestovný ruch náročne vytvárať a
kreovať, pretože sa objavuje v zmiešaných priestoroch stretu medzi turistami a miestnymi
obyvateľmi. To tiež problematizuje intervenčné stratégie a sťažuje zavádzanie jasných
kreatívnych politík cestovného ruchu s cieľom podporiť tvorivé a trvalo udržateľné skúsenosti
s cestovným ruchom. Rastúci nástup formálnych a neformálnych sietí možno považovať aj za
reakciu na nedostatok politík v tomto sektore. Tieto siete sa však tiež týkajú miestneho
charakteru aktivít turizmu v globalizovanom svete. Siete sú dôležité v tom zmysle, že sa
združujú partneri s rôznymi záujmami z oblasti cestovného ruchu, kultúrneho a kreatívneho
priemyslu a vlády (www.creativetourismnetwork.org).
Hlavnými motormi rozvoja tvorivej turistiky sa preto v súčasnosti javia kultúrne aktivity, ktoré
hľadajú rovnako zmýšľajúcich návštevníkov a turistov hľadajúcich kreatívne vstupné body do
miestnych komunít. Miesta sa v tomto zmysle stávajú výsledkom spoločného stvárnenia, čím
získajú viac a diferencovaných významov pre poskytovateľov služieb, miestne komunity a
návštevníkov. Preto sa zdá, že stále viac a viac každodenného (autentického) života potvrdzuje
svoju potrebnú prítomnosť v kreatívnom cestovnom ruchu (Maitland, 2007,2010; Richards,
2011).
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Obrázok 1: Logo svetovej vzdelácej oganizácie kreatívneho cestovného ruchu
Zdroj: http://www.creativetourismnetwork.org/creative-tourism-institute/

Kreatívny cestovný ruch a jeho význam pre spoločnosť
Koncepcia kreatívneho cestovného ruchu sa vyvíjala z práce vykonanej v mnohých európskych
destináciách koncom 90. rokov. Samotná koncepcia kreatívneho cestovného ruchu je v
literatúre relatívne nová. Definícia predstavuje široký fenomén, širokú škálu činností
súvisiacich s fungovaním cestovného ruchu, ktoré motivujú tvorcov produktov, turistov a ich
spotrebiteľov k zmenám foriem v oblasti cestovného ruchu.
Pojem „Kreatívny cestovný ruch“ bol zavedený do svetovej literatúry Gregom Richardsom a
Crispinom Raymondom v roku 2000. Následne na to bola myšlienka použitá v projekte
Eurotex, ktorého hlavným cieľom bolo stimulovať nárast nákupu miestnych remesiel s cieľom
ekonomicky oživiť cestovný ruch danej oblasti (Richards, 2005).
Na to, aby sa turisti viac angažovali v miestnej kultúre, niekoľko partnerov v projekte Eurotexu
začalo ponúkať návštevníkom príležitosť dozvedieť sa viac o spôsoboch, akými boli miestne
produkty vyrobené. Ako naznačujú Greg Richards a Lénia Marques (2012, s. 2), myšlienka
samotného rozvoja kreatívneho cestovného ruchu bola okamžite prijatá a podnietila
organizovanie rôznych kurzov, workshopov (kreatívny cestovný ruch Nový Zéland ),
konferencií a seminárov (Barcelona, 2005 a 2010; Santa Fe, 2008), ako aj rôznych publikácií.
Uvedení autori poukázali na to, že kreatívny cestovný ruch je často je vnímaný ako určitá forma
rozšírenia kultúrneho cestovného ruchu. Ich koncepcia kreatívneho cestovného ruchu mala
spočiatku úzky rozsah, dnes však pokrýva široké spektrum skúsenosti, v ktorých je kreativita
rozhodujúca.
V závislosti od kreatívneho pozadia môže byť miera zapojenia turistov a miestnej populácie vo
výrobe vysoká alebo nízka (Richards a Marques, 2012).
Kreatívny cestovný ruch je priestorovo menej určený ako je kultúrna turistika. Využíva
prevažne nehmotné zdroje cestovného ruchu, ako sú tanec, spev, remeslá, maľovanie a
festivaly. Určuje, že je to ekologicky šetrnejší než tradičný kultúrny cestovný ruch, na ktorom
sú založené najmä zdroje materiálneho dedičstva (Richards a Wilson, 2006).
Kreatívny cestovný ruch sa preto z rôznych dôvodov javí ako kľúčová možnosť rozvoja a môže
slúžiť osobitným cieľom.
Autori Prebensen, Chen a Uysal (2014) uvádzajú, že najdôležitejšími prvkami kreatívneho
cestovného ruchu sú:
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•

•
•
•

jeho kognitívny charakter, čo znamená, že pri kontakte s daným miestom, objektom,
udalosťou alebo ľuďmi, si turista rozširuje svoje vedomosti a tak obohacuje svoju
osobnosť;
poskytovanie služieb turistom počas pobytu na mieste, ktoré navštevujú, stretnutia
s pôvodnými obyvateľmi, účasť na miestnych podujatiach atď.
poskytnúť nielen poznanie, ale aj potešenie a uspokojenie potrieb súvisiace so zábavou
poskytnúť turistovi silné pozitívne emocionálne skúsenosti (hoci niekedy je možné ich
posúdiť len po určitom čase).

Kreatívni turisti
Kreativita sa stáva čoraz populárnejšou kariérnou voľbou a nové kreativity potrebujú aj trhy,
na ktoré sa zameriavajú. Popularita kreatívnych postupov, ako je hudba, tanec a fotografia, sa
tiež zvyšuje a implementuje sa do kultúrneho prostredia jedincov ako napr. Cultural Alliance,
2010. Zároveň sa mnohé mestá snažia stať sa viac kreatívnymi a prezentovať sa ako tvorivé
destinácie - nielen ako klasické destinácie, ale miesta tvorivých a vzdelaných ľudí - "kreatívna
trieda" (Floride, 2002). Prilákanie kreatívnej triedy ako návštevníkov ich môže nakoniec
presvedčiť, aby aj v týchto mestách žili, čo naopak prispieva k ich tvorivej atmosfére a zároveň
pridáva k tvorivej výrobe a atraktívnosti cestovného ruchu. Konečným výsledkom bolo viac
ako desaťročie rozširovania tvorivej výroby a spotreby cestovného ruchu, až do okamihu, keď
sa stala jednou zo špecializovaných oblastí na globálnom trhu cestovného ruchu.
Ak vezmeme do úvahy dôvody, ktoré vedú návštevníkov k výberu určitého typu kreatívnej
cesty, môžeme pozorovať istý vývoj. Súčasný trend ukazuje, že turisti vo všeobecnosti pridali
k svojmu tradičnému programu návštev viac tvorivých a participujúcich aktivít s cieľom žiť
kultúrne. Niet pochýb, že potreby a očakávania moderných turistov sa veľmi rýchlo menia a
tým vytvárajú nutnosť rozširovať i ponuku už zabehnutých ponúkaných produktov. Kvalita
služieb sa v cestovnom ruchu zlepšuje a neustále vyvíja, zdokonaľuje už existujúce riešenia,
všetko s cieľom prispôsobiť sa zmenám vo svete a preskočiť konkurenciu.
Prvky akými sú all inclusive, švédske stoly, turistické víza, rezervačné systémy chartery, či
nízko nákladové letecké spoločnosti a mnoho ďalších produktov sú služby, ktoré sa navzájom
dopĺňajú, a bez ktorých je ťažké si predstaviť viac ako jednu cestu. Bez ohľadu na to, ako sa
tieto produkty v čase vyvíjali a či boli tieto zamerané pre oblasť cestovného ruchu alebo iných
oblastí, boli každopádne upravované a prispôsobené jeho potrebám. To je konkrétnym
dôkazom kreativity a dôkazom toho, že cestovný ruch sa neustále zdokonaľuje a vyvíja.
Landry (2000) zdôrazňuje, že kreativita nie je vyjadrená len pri vytváraní nových vecí, ale aj
v zdokonaľovaní už zabehnutých produktov. Kreatívny cestovný ruch sa spája s rozvojom
kultúrneho cestovného ruchu a je vhodnejší pre súčasné sociálne a ekonomické štruktúry ako
tradičné formy kultúrneho cestovného ruchu. Zatiaľ čo kultúrny cestovný ruch sa vo veľkej
miere zakladal na výmene kultúrneho a ekonomického kapitálu súvisiaceho s rastom
symbolickej ekonomiky, tvorivý cestovný ruch je spojený s ešte pružnejšími formami výmeny
sociálneho, relatívneho a intelektuálneho kapitálu v rámci sietí.

Organizačná štruktúra kreatívneho cestovného ruchu
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Spoločnosť Creative Tourism Network® (CTN) bola založená v roku 2010 ako nezisková
organizácia na propagáciu destinácií všetkých druhov, ktoré spájajú tvorivú turistiku ako
diferenciálny prvok na prilákanie novej generácie cestujúcich a na vytvorenie hodnotového
reťazca pre toto územie. Medzi tieto destinácie patria vidiecke oblasti, ostrovy, stredné mestá a
metropoly z celého sveta, ktoré profitujú z hodnotenia a propagácie CTN a oficiálne označené
ako Creative Tourism Network. Ich následne členenie na území jednotlivých kontinentoch
uvádzame v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Centrá kreatívneho cestovného ruchu vo svete
Región sveta
Počet
kreatívnych
centier
% podiel
kreatívnych
centier

Európa

Severná
Amerika

Ázia

Južná
Amerika

Austrália

11

2

2

2

0

64

11

11

11

0

Zdroj: vlastné spracovanie
Podiel centier kreatívneho cestovného ruchu vychádza z hľadiska jeho vzniku. Najviac centier
je v Európe, čo predstavuje až 64% podiel centier voči svetu. Dve centrá má Ázia a Severná
a Južná Amerika. Samozrejme snahou organizácie je vytvárať viac takýchto kontaktných
centier kreativity po celom svete s apelom na premostenie kultúry v kreativite a kreativity
v kultúre. V grafe 1 uvádzame počet centier pre kreatívny turizmus v Európskom priestore.
Najvyššiu početnosť má Španielsko, krajina kde táto myšlienka vznikla. V celkovom pomere
je to 45 %.

6

Zastúpenie centier kreatívneho turizmu v Európe
5
4
3
2
1
0
Portugalsko

Španielsko

Talianko

Francúzsko

Bulharsko

Graf 1 Centrá kreatívneho cestovného ruchu v Európe
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Zdroj: vlastné spracovanie
CTN tiež podporuje akademický výskum vedený profesorom Gregom Richardsom, autorom
koncepcie kreatívneho cestovného ruchu, poskytuje konzultácie a školenia prostredníctvom
akadémie turizmu cestovného ruchu a každoročne odmeňuje etický kódex a najlepšie postupy
prostredníctvom ocenení Creative Tourism (www.creativetourismnetwork.org).
Creative Tourism Network pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na konferenciách, seminároch
a workshopoch o kreatívnom cestovnom ruchu, ktoré môžu mať rôzne formy a zameranie,
medzi ktoré patria:
o Kreatívny cestovný ruch na letnej univerzite Québec / Barcelona
o Tvorivý cestovný ruch v Benátkach
o Kreatívny cestovný ruch v rámci Master in Cultural Heritage and Cultural Projects
for Development
o Workshop o riadení kreatívneho cestovného ruchu v TBS - Barcelona
o Kurz a workshop o správe tvorivého turizmu v CETT
o Tvorivý cestovný ruch na univerzite (www.creativetourismnetwork.org)
Spoločnosť CTN ponúka aj možnosť ako sa stať jej členom a tým aj možnosť prezentovať svoj
región, ponúknuť návštevníkom kreativitu a rezidentom pracovné príležitosti a sociálnu
integráciu. Členstvo v Creative Tourism Network® ponúka možnosť spustiť a propagovať
program Creative Tourism vďaka poradenstvu.
Existujú dva typy členstva:
1. Kreatívne partnerské orgány: zamerané na verejné orgány, oficiálne zodpovedné za
riadenie destinácií (mestská rada, riaditeľstvo cestovného ruchu, ministerstvo
kultúry, ministerstvo atď.)
2. Súkromné subjekty: riadenie projektov súvisiacich s tvorivým cestovným ruchom.
V jednotlivých krajinách sledujeme nárast záujmu o kreatívny turizmus, čo potvrdzuje aj
nasledujúce grafické zobrazenie, kde sú znázornené celosvetové aktivity kreatívneho turizmu –
konferencie, workshopy, semináre, školenia a iné. Opäť v pomere svet a Európa.
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Graf 2 Aktivity spoločnosti CTN
Zdroj: vlastné spracovanie
Spomenieme napr. spoločnosť Creative Paris (http://www.creativeparis.info/en/), ktorá ponúka
množstvo kreatívnych zážitky pre návštevníkov vrátane vizuálneho, výkonného a kulinárskeho
umenia, módy a dizajnu, písania a filozofie a záhradníctva. V Rakúsku spája celý rad
kreatívnych zážitkov v celej krajine spoločnosť Creative Tourism Austria
(http://www.kreativreisen.at/en/home.html), ktorá poskytuje odkazy na rôzne "kreatívne body"
v celej krajine. Creative Tourism Austria má tiež model založený skôr na rozvíjaní vzťahov s
obchodnými partnermi vrátane hotelov a kúpeľov. Creative Tourist.com vznikla konzorcium
Manchester Museums Consortium a pôsobí viac ako informačná tabuľa pre ľudí, ktorí chcú
zažiť kreatívnu scénu v Manchestri (http://www.creativetourist.com Tento vývoj podčiarkuje
rastúce prepojenie tvorivosti, cestovného ruchu, nových médií a sietí v súčasnej sieťovej
spoločnosti (Richards a Marques, 2012).
Keďže tradičné sociálne štruktúry sú nahradené voľnejšími a flexibilnejšími vzťahmi, stávajú
sa dôležitejšie vybudovanie sietí a tokov informácií, vedomostí a zručností v týchto sieťach.
Siete sú prostriedkami na výmenu rôznych typov kapitálu medzi skupinami a jednotlivcami
vrátane hospodárskeho, kultúrneho, sociálneho a relatívneho kapitálu. Kreatívna turistika je
vďaka dvojstrannému vzťahu medzi výrobcom a spotrebiteľom prostriedkom na zvyšovanie
sociálneho a relatívneho kapitálu, a to pre turistov, ako aj pre miestnych poskytovateľov.

Budúcnosť v kreatívnom cestovnom ruchu
Rastúci dopyt po kreatívnom cestovnom ruchu zdôrazňuje potrebu ľudí vyjadrovať sa a rozvíjať
ich tvorivý potenciál. Tiež chcú dať svojmu životu zmysel tým, že robia niečo viac ako len
spotrebúvajú. Kreatívny cestovný ruch sa môže rozvíjať mnohými rôznymi spôsobmi, no často
sa najúčinnejšie projekty rozvíjajú prostredníctvom sietí. Cestovný ruch je oblasť
charakterizovaná vysokou úrovňou dopytu po informáciách. Preto je jeho vývoj silne
ovplyvnený modernými komunikačnými technológiami. Smartphony, tablety, GPS, mobilné
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lokalizačné aplikácie, virtuálne mapy, sociálne médiá, prehľadná štruktúra služieb a
turistického tovaru.
Kreatívny cestovný ruch je v súčasnosti mimoriadne módny a dynamický trh, ktorý rozvíja
trvalo udržateľné formy cestovného ruchu kompatibilných s potrebami miestnych obyvateľov.
Kreatívne odvetvia sa rozširujú destináciami po celom svete a tak vzniká medzi kreativitou a
cestovným ruchom všeobecnejší vzťah. Preto sa podporuje rast nových trhov, najmä v
rozvíjajúcich sa regiónoch ako sú Ázia, Afrika a Latinská Amerika. V budúcnosti môže byť
kreatívny cestovný ruch konvergentný s rozvojovou politikou krajiny, ktorý nebude zameraný
len na rast cestovného ruchu, ale aj na spôsob, ako sa môže cestovný ruch stať prínosom pre
turistov i pre miestnych obyvateľov.
Mnohí turisti sú nespokojní s aktuálnymi produktmi cestovného ruchu, ktoré sa často považujú
za štandardné a neoriginálne. Destinácie tiež uznávajú, že tradičné modely rozvoja cestovného
ruchu majú vážne obmedzenia, v neposlednom rade preto, lebo väčšina destinácií ponúka viac
menej to isté. Keďže tvorivé skúsenosti priamo zahŕňajú návštevníkov a miestnych ľudí,
destinácie musia premýšľať o tom, čo je originálne a charakteristické pre miesta, ktoré ľudia
navštevujú. Turistov zaujíma realita miestnych ľudí v každodennom živote. Tento druh
rozlišovacej schopnosti je turistami vyhľadávaný a mal by mal obsahovať nasledujúce znaky:
• predstavivosť
• zvedavosť
• vytrvalosť
• dôslednú prax
• spoluprácu
• analytické, logické, strategické a kritické myslenie (Richards a Marques, 2012).
Pozorovaním aktuálnych zmien v správaní turistov možno očakávať, že trend individualizácie
je už dlho zjavný a bude rásť. To neznamená, že sa náhle objavia desiatky alebo stovky
miliónov osamelých prieskumníkov sveta. Ale ak hovoríme o zmenách, myslíme skôr zmenu
v štruktúre turistických produktov. Oveľa menej ako pred niekoľkými rokmi si dnes turisti
kupujú kompletný výlet v balíku, pretože produkt je od začiatku až do konca zorganizovaný, to
znamená, že turista kúpi produkt dopredu naplánovaných aktivít a nemôže ich zmeniť
(Šambronská, 2015).
Pri kreatívnom produkte je turista od prvého momentu v kontakte s poskytovateľom cestovných
služieb a vytvára si svoj vlastný produkt, ktorý bude pre neho dostatočne atraktívny, bude ho
napĺňať a nespôsobí nudu, napr. z dôvodu zmeny počasia alebo nevhodného naplánovania.

Záver
Každá definícia kreatívneho cestovného ruchu sa zhodne v tom, že ponúka návštevníkom
možnosť rozvíjať ich tvorivý potenciál prostredníctvom aktívnej účasti na vzdelávacích
skúsenostiach, ktoré sú charakteristické pre dovolenku na danom a konkrétnom mieste.
Kreatívna turistika je jedinečnou príležitosťou pre menšie, menej známe a nové turistické
destinácie, ktoré chcú udržať turistov dlhšie na svojich miestach a tak ich priblížiť ku kultúre,
149

zvykom a ľudom. Z predchádzajúceho vyplýva, že kreatívny cestovný ruch sa rozrástol
významy a činnosti, ktoré sú s ňou spojené, sa taktiež rozšírili aj za úzky rozsah
Teraz to zahŕňa širokú škálu kreatívnych zážitkov, v ktorých môže byť "tvorivý" obsah
uprednostňovaný, alebo používa sa ako "kreatívny pozadie" a v ktorom je úroveň turistickej a
"miestnej" angažovanosti v výroba skúseností môže byť vysoká alebo nízka.
Kreatívnu turistiku možno vidieť v mnohých situáciách kde návštevníci, poskytovatelia služieb
a miestna komunita vymieňajú nápady a zručnosti a ovplyvňovať navzájom synergickým
spôsobom. V tomto zmysle môže byť kreatívny cestovný ruch:
• prostriedok na zapájanie turistov do tvorivého života cieľa
• kreatívny prostriedok využívania existujúcich zdrojov
• prostriedok na posilnenie identity a rozlišovacej spôsobilosti
• forma sebavyjadrenia / objavovania
• forma vzdelávania - vzdelávanie, sebarealizácia a vzdelávanie
• zdroj "atmosféry" pre miesta
• zdroj pre obnovu a oživenie miest (Richards a Marques, 2012).
Možno preto argumentovať, že kreatívny cestovný ruch je tiež rozvojom kultúrneho cestovného
ruchu, ktorý je vhodnejší pre súčasné sociálne a ekonomické štruktúry ako tradičné formy
kultúrneho cestovného ruchu. Zatiaľ čo kultúrny cestovný ruch sa vo veľkej miere zakladal na
výmene kultúrneho a ekonomického kapitálu súvisiaceho s rastom symbolickej ekonomiky,
tvorivý cestovný ruch je spojený s ešte pružnejšími formami výmeny sociálneho, relatívneho a
intelektuálneho kapitálu v rámci sietí.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) NEZBYTNÁ
SOUČÁST MANAGEMENTU HOTELU

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) AN ESSENTIAL
PART OF HOTEL MANAGEMENT
Pavel Tvrzník, Tomáš Jeřábek, Zdeněk Málek

Abstrakt
Základním předpokladem úspěšného managementu je správně orientovaný marketingový
výzkum. Spolu s využitím a aplikací statistických metod poskytuje dostatek informací pro
správná rozhodnutí a správnou orientaci na uspokojení potřeb zákazníků. Při správné volbě
CRM systému jsme schopni integrovat marketing, prodej, servis, ERP (Enterprise Resource
Planning), stejně jako zefektivnit základní vztahy mezi firmou, zákazníky, partnery, dodavateli
a zaměstnanci. Zavedení systému optimalizuje řídící funkce a vychází ze tří základních pilířů.
Prvním je podpora procesů prodeje, marketingu a zákaznických služeb operativní CRM.
Druhým je Analýza dat o chování zákazníků, například analýza marketingových kampaní,
hledání nových prodejních příležitostí, predikce chování zákazníků se někdy nazývá jako
Analytické CRM a třetím je Komunikace se zákazníkem prostřednictvím různých
komunikačních kanálů, optimalizace této komunikace, sdílení informací o zákazníkovi uvnitř
společnosti se nazývá jako Kolaborativní CRM. Ve všech firemních sférách je efektivní CRM
strategickou nezbytností pro růst a přežití. Výzkumy ukázaly, že společnosti, které vytvářejí
spokojené a loajální zákazníky mají více opakujících se obchodů, nižší náklady na akvizice
nových zákazníků a silnější značku. To vše se transformuje do lepších finančních výkonů.
Klíčová slova:
Cestovní ruch, Customer relationship management, hotel
Abstract
The basic prerequisite for successful management is a properly oriented marketing research.
Together with the application of statistical methods, it provides enough information to make
the right decisions and correct orientation to satisfy customer needs. The right choice of CRM
system allows us to integrate marketing, sales, services, ERP (Enterprise Resource Planning),
as well as improve the efficiency of the basic relations between the company, customers,
partners, suppliers and employees. The implementation of the system optimizes the management
functions and is based on three pillars. The first is the support of processes driving sales,
marketing and customer services Operative CRM. The second is the data analysis on customer
behavior, for example analysis of marketing campaigns, searching for new sales opportunities,
prediction of customer behavior - sometimes called Analytical CRM, and the third is the
communication with the customer through various communication channels, optimizing this
communication, sharing of customer information within the company - called the Collaborative
CRM. An effective CRM is a strategic necessity for growth and survival in all corporate
spheres. Research has shown that companies with satisfied and loyal customers have more
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recurring sales, lower acquisition costs for new customers, and a stronger brand. All this
transforms into better financial performance.
Key words:
Tourism, Customer relationship management, Hotel

Efektivně řídit jakoukoliv organizaci není možné bez velkého množství kvalitních informací,
přičemž úloha informací a především jejich zpracování v současném světě nabývá dramaticky
na významu. Prosazují se názory, že žijeme na počátku rozvoje globální informační společnosti.
Jde o takovou společnost, kde ekonomický rozvoj, kvalita života i budoucí sociální změny
budou stále více záviset na informacích, na jejich kvalitě, dostupnosti a stupni jejich využití. Je
zřejmé, že informace se stávají klíčovým zdrojem rozvoje společenského života v globálním
měřítku (Becker et al., 2009). To se odráží i v požadavcích na kvalitu manažerské činnosti.
Informace mají v tomto pojetí výjimečné postavení. Z pohledu marketingového řízení jsou
zásadním zdrojem informací marketingové výzkumy (Hair et al., 2003).
Marketingový výzkum si klade za cíl minimalizovat rizika z marketingových rozhodnutí, a to
tím, že poskytuje informace, na jejichž základě lze realizovat rozhodování. Je použitelný pro
všechny aspekty marketingového mixu a měl by být nedílnou součástí procesu formulování
marketingových strategií. Marketingový výzkum je tedy významnou podporou pro realizaci
manažerských rozhodnutí a využívá informací jak z primárních, tak sekundárních zdrojů dat.

Marketingový výzkum a jeho zaměření
Marketingový výzkum bývá v současné době používán jako synonymum pro pojem průzkum
trhu, jehož původní smysl se ovšem od marketingového výzkumu poněkud lišil. Průzkum trhu
zabíral daleko širší spektrum činností, vztahujících se k jednotlivým trhům. V posledních letech
došlo ke spojením těchto pojmů a například Chisnall (1992) uvádí, že jak průzkum trhu, tak
marketingový výzkum představují disciplinovaný sběr a vyhodnocování konkrétních dat za
účelem podpory lépe porozumět a naplnit potřeby zákazníků. Vzhledem k tomu, že výsledky
marketingového výzkumu slouží jako podpora rozhodování, lze jako cíl uvést minimalizaci
rizik plynoucích z jednotlivých rozhodnutí (Gronroos, 2009).
Marketingový výzkum se nezaměřuje pouze na stávající zákazníky dané firmy, ale nutně bere
v úvahu i potenciální zákazníky. Informace plynoucí z výzkumu jsou důležité pro rozlišení a
definování marketingových příležitostí a hrozeb (Beldi et al., 2010). K dalším znakům
marketingového výzkumu lze řadit vytváření, zlepšování a vyhodnocování marketingových
aktivit a dále sledování a hodnocení marketingové výkonnosti. Marketingový výzkum rovněž
napomáhá k lepšímu pochopení tržních procesů, hledá informace potřebné k řešení různých
problémů, což mimo jiné zahrnuje aplikace metod pro sběr, analýzu, shromažďování a
interpretaci dat (Kim, 2008).
Nejznámější typ marketingového výzkumu se vztahuje k výzkumu spotřebitelských
požadavků. Jak již bylo uvedeno výše – spojujeme zde role zákazníka, spotřebitele a veřejnosti.
Spotřebitelé mohou poskytnout důležitá kvantitativní i kvalitativní data jak o jednotlivých
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trzích, tak tržních segmentech (Kotler, 1998). Jsou-li data z tohoto typu výzkumu
shromažďovány v průběhu času, umožňují identifikovat trendy a pomáhají předvídat budoucí
prodej. Mohou rovněž poskytnout informace o geografické a tržní lokalizaci zákazníků, jejich
preferencích, příjmech a stejně tak o jejich úvěrové bonitě (Hair et al., 2003).

Základní dělení marketingového výzkumu
Marketingový výzkum může být rozdělen na primární a sekundární a dále na kvalitativní a
kvantitativní. Primární výzkum, někdy označovaný jako výzkum v terénu, představuje sběr dat
prostřednictvím různých metod dotazování, jež se liší podle kvalitativního, resp. kvantitativního
charakteru výzkumu (Kotler, 1998). Sekundární výzkum, označovaný jako výzkum od stolu,
předchází primárnímu výzkumu. Jeho realizace bývá uskutečňována prostřednictvím studia
minulých výzkumů, statistických ročenek, výročních zpráv a dalších materiálů. Sekundární
výzkum bývá oproti primárnímu finančně i časově méně náročný (King a Burgess, 2007).
Kvantitativní výzkum popisuje zkoumanou realitu prostřednictvím proměnných, které lze
vyjádřit čísly (Malý, 2004). Například relativní četnost spokojených spotřebitelů. Kvalitativní
výzkum, na druhé straně, poskytuje údaje o tom, proč lidé kupují, co je motivuje ke koupi, dále
jaké jsou jejich dojmy z výrobků, služeb nebo reklamy. Obě formy výzkumu poskytují
informace o trzích, konkurentech, dodavatelích a zákazníky. Z hlediska charakteru
kvalitativního a kvantitativního výzkumu je zřejmá jejich odlišnost ve způsobu získávání dat.
Konkrétně kvantitativní výzkum využívá různé formy dotazníkových šetření, jako písemné,
osobní, telefonické a elektronické.

Statistický základ marketingového výzkumu
Statistický soubor představuje množinu prvků, neboli statistických jednotek, které jsou
předmětem statistického zkoumání. Statistickými jednotkami mohou být události (např. při
zjišťování průměrného počtu hotelových rezervací), zaměstnanci podniku, věci atd. U každé
statistické jednotky sledujeme tzv. statistické znaky. Například pro statistickou jednotku
zaměstnance cestovní kanceláře sledujeme věk, počet let praxe, vzdělání, mzdu, aj. Každý
statistický znak nabývá několik obměn. Např. statistický znak vzdělání může mít obměny
vysokoškolské, středoškolské, základní, podobně pohlaví má dvě obměny, a to mužské a
ženské. Jednotlivá pozorování statistického znaku označujeme jako hodnoty znaku. Statistické
znaky jsou obecně značeny velkými písmeny z konce abecedy např. X, Y, Z.
Statistické znaky mohou mít kvantitativní nebo kvalitativní charakter. Kvantitativní znaky lze
vyjádřit číslem (např. počet členů domácnosti) a rozdělujeme je na spojité a diskrétní. Spojité
znaky nabývají obměn z některého intervalu (např. počet obyvatel v jednotlivých lokalitách,
teplota, délka, doba čekání, aj.). Diskrétní znaky mohou nabývat konečně mnoha číselných
obměn, nejčastěji se jedná o celá nezáporná čísla (např. počet členů v domácnosti atd.).
Kvalitativní znaky jsou většinou vyjádřeny slovně (např. pohlaví, vzdělání). Tyto znaky dále
rozlišujeme na nominální a ordinární. Nominální znaky jsou takové, u kterých nelze určit pořadí
a jednotlivé obměny se vzájemně vylučují. Jedná se například o statistické znaky pohlaví, barva
očí, aj. U ordinárních znaků naopak lze určit pořadí. Jedná se např. o vzdělání (VŠ, SŠ, ZŠ),
spokojenost hotelových hostů (úplná, částečná, žádná). Někdy se obměny ordinárních znaků
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vyjadřují čísly, např. spokojenost na škále 1 – 10. Podle počtu znaků, které u statistických
jednotek sledujeme, rozlišujeme jednorozměrný statistický soubor pro případ jednoho znaku,
resp. vícerozměrný statistický soubor v případě dvou a více znaků.
Pokud jsou předmětem zkoumání všechny statistické jednotky daného souboru, hovoříme pak
o tzv. základním souboru. Statistickému zkoumání základního souboru říkáme úplné neboli
vyčerpávající statistické šetření. Toto šetření obvykle bývá finančně velmi náročné a také někdy
nejsme schopni obsáhnout celý základní soubor, např. z důvodu velkého počtu jednotek,
rozlehlosti základního souboru atd. V těchto případech se zaměříme na určitý vzorek
základního souboru, který nazýváme výběrovým souborem a dané zkoumání tohoto souboru
označujeme výběrovým statistickým šetřením. Výběr vzorku provádíme metodami náhodného
výběru nebo metodami záměrného výběru.
Metody záměrného výběru spočívají v tom, že vybereme ty statistické jednotky, které nejlépe
reprezentují základní soubor. K těmto metodám řadíme tzv. kvótní výběr, který usiluje o
strukturální shodu výběrového souboru se základním souborem, a tedy lze použít pouze v
případě, že o struktuře základního souboru máme dostatek informací. S tímto typem výběru se
lze nejčastěji setkat při výzkumech veřejného mínění. Při použití metod náhodného výběru
vybíráme jednotky náhodně. Podle způsobu provedení rozlišujeme prostý, mechanický a
oblastní náhodný výběr. Při prostém náhodném výběru mají všechny jednotky stejnou
pravděpodobnost, že budou vybrány. Provádí se většinou losováním nebo pomocí tabulky
náhodných čísel. V současné době se pro účely tohoto výběru používají generátory náhodných
čísel, které jsou součástí různých statistických programů.
V případě mechanického výběru náhodně přidělíme statistickým jednotkám pořadové číslo
a pak vybírám každou k-tou jednotku, kde k = n / m , n je počet všech jednotek souboru, m
označuje rozsah výběrového souboru. Například chceme-li ze základního souboru 2000
zaměstnanců vybrat mechanickým výběrem vzorek o rozsahu 50, vybíráme každého
čtyřicátého pracovníka. Podstata oblastního náhodné výběru spočívá v tom, že základní soubor
rozdělíme na několik částí – oblastí. Jednotlivé oblasti vytváříme tak, aby byly uvnitř
homogenní (jednotky se ve sledovaných znacích příliš neliší) a mezi sebou heterogenní.
V každé z těchto oblastí pak provedeme náhodný výběr. Spojením všech těchto dílčích výběrů
získáme hledaný výběr. V případě příliš rozsáhlých souborů provádíme vícestupňový výběr.
Zde vybíráme nejprve primární jednotky (např. města) a poté sekundární jednotky (např.
domácnosti).
CRM (Customer relationship management)
Je jednou ze základních součástí marketingového informačního systému, jedná se o systém pro
řízení vztahů se zákazníky. Řízení vztahů se zákazníky se v poslední době stalo jedním z
nejdiskutovanějších otázek a ústředním bodem na podnikatelském poli v rámci marketingového
managementu, a to především strategického řízení. Systém CRM je založen na udržitelných
vztazích se zákazníky s prioritou naplnění jejich tužeb a přání. V tomto ohledu je úspěšná
realizace strategie CRM velkým přínosem pro organizace, protože mohou využívat výhod
zvýšení prodeje prostřednictvím lepší segmentace trhu, cílené nabídky, přizpůsobení produktů
a služeb, dosažení vyšší kvality výrobků, přístupu k informacím a spokojenosti zaměstnanců, a
to především zajištěním dlouhodobé zákaznické věrnosti. CRM přináší významné výhody pro
organizace, které generují obrovské množství informací o zákaznících (Kotler, 2002). Kromě
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toho Grönroos (2004) uvádí, že pro organizace s primárním zaměřením na poskytování služeb
je aplikace CRM klíčová, a to především z důvodu budování vztahů se zákazníky. Je
samozřejmostí, že rovněž v případě výrobních organizací plní CRM své významné místo,
ovšem v oblasti služeb je z důvodu jednak vysokému konkurenčnímu prostředí ve srovnání
s výrobními podniky a dále nehmotnosti produktů nutná detailní znalost spotřebitelského
myšlení. Tedy CRM nalézá své uplatnění v hotelovém odvětví, zejména při provádění úspěšné
a efektivní komunikační strategii, při které hotely přijímají velké množství dat o zákaznících.
Tyto získané informace mohou být transformovány do užitečných znalostních databází.
Hotelové odvětví, stejně jako jakýkoliv jiný podnikatelský sektor služeb, musí být jednak
vysoce konkurenceschopné a musí velmi dobře znát své podnikatelské mikroprostředí. Z toho
důvodu je velmi důležité, aby si hotely byly schopny udržet své zákazníky a také samozřejmě
podporovat zákazníky neustálém nákupních chování. Je zřejmé, že tyto do jisté míry ambiciózní
cíle lze dosáhnout výhradně prostřednictvím zavádění CRM. Kromě toho je samozřejmé, že
rostoucí pořizovací náklady, rostoucí zákaznická očekávání, citlivost zákazníků na změnu ceny,
více nároční klienti, nejistota tržního vývoje a zákaznická loajalita jsou klíčovými faktory, které
pomáhají hotelům soustředit se na CRM jako na nástroj strategického rozhodování. CRM je
dále považován za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak usnadnit a zlepšit rozvoj ubytovacích
zařízení i z hlediska handicapovaných hostů (Wu a Li, 2011).
Je dokázáno, že koncept CRM lze považovat za relativně nový, protože existuje pouze několik
studií, které jsou vytvořeny pro CRM v rámci některých odvětví, jako jsou například
bankovnictví (Akroush et al., 2011). Na základě posledních prací lze říci, že se CRM skládá ze
čtyř hlavní sfér (Sin et al., 2005). Těmito sférami jsou: Orientace na zákazníka, organizace
CRM, znalostní management a technologie CRM. Za účelem zajištění lepšího výkonu
organizace je nezbytné, aby všechny tyto sféry pracovaly systematicky. V tomto ohledu
Abdullateef et al. (2010) uvádí, že sféra zaměřená na orientaci zákazníka je absolutně
nejdůležitější dimenzí CRM. Ovšem jen velmi málo prací se zabývá dopady zmiňovaných
dimenzí na hotelové odvětví. Z toho důvodu je cílem tohoto příspěvku pokusit se zaplnit výše
nastíněnou mezeru a pojednat o dimenzích CRM oblasti hotelnictví v hotelnictví.
Hlavním účelem orientace zákazníka je neustále zvyšovat dlouhodobou zákaznickou
spokojenost a snažit se podporovat vytváření zákaznické loajality. Kim (2008) prokázal, že
kvalitní orientace na zákazníka zajišťuje pozitivní vliv výkon organizace. Podobně King a
Burgess (2008) dochází k závěru, že orientace na zákazníka je klíčovým faktorem úspěšná
implementace CRM. Navíc, současné výzkumy ukazují, že podniky v oblasti poskytování
služeb, jako jsou cestovní kanceláře a hotely, vyžadují především velké konkurenci maximální
porozumění orientace na zákazníka a začínají si uvědomovat významný vliv této sféry na
výkonnost celého podniku. Stejně jako v jakémkoliv jiném podniku poskytujícím služby,
poskytnutí dané služby v hotelu nastane za podmínky vzájemné interakce mezi poskytovateli a
konzumenty služeb.Za účelem umožnění pracovníkům vést správnou orientaci na zákazníka,
musí organizace vytvořit vhodné pracovní prostředí – například vybavit personál moderními
nástroji a technologiemi, systémy sledujícími spokojenost a stížnosti zákazníků, dále neméně
významným zdrojem kvalitního pracovního prostředí je inspirativní vedení a motivační systém
odměňování (Mechinda a Patterson, 2011). V této souvislosti úspěšná aplikace CRM není
založena pouze na technologické výkonnosti nebo kvalitních systémech, ale také vyžaduje
účinnou koncepci služeb, stejně jako vhodné pracovní procesy. Tedy úspěšná implementace
CRM se opírá o aktivní zapojení všech zaměstnanců v činnosti dané organizace. S možností
dokonalé provázanosti přes cestovní kancelář až po danou destinaci. Data poskytnutá systémem
CRM při správném pochopení ovlivňují budoucnost různých marketingových rozhodnutí např.
mnohé hotelové řetězce na základě informací z CRM dokáží velmi rychle upravovat své ceny.
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Organizace CRM
Za účelem umožnění pracovníkům hotelu vést správnou orientaci na zákazníka, musí
organizace vytvořit vhodné pracovní prostředí – např. vybavit personál moderními nástroji a
technologiemi, systémy sledujícími spokojenost a stížnosti zákazníků, inspirativní vedení, a
motivační systém odměňování (Mechinda a Patterson, 2011). V této souvislosti Ku (2010)
tvrdí, že úspěšná aplikace CRM není založena pouze na technologické výkonnosti, nebo
kvalitních systémech systémy, ale také vyžaduje účinnou koncepci služeb, stejně jako vhodné
pracovní procesy. Tedy úspěšná implementace CRM se opírá o aktivní zapojení zaměstnanců
v činnosti dané organizace. Dále je za účelem efektivní aplikace CRM nutné zapojit všechny
organizační zdroje jako například marketing a jeho činnosti, politiku, kulturu a strukturu dané
organizace. Dále Richards a Jones (2008) tvrdí, že organizace CRM může ovlivnit budoucnost
různých marketingových rozhodnutí. V této souvislosti mnohé hotelové řetězce chytře a pružně
měnili ceny jejich pokojů na základě informací dat z CRM.
Dutu a Halmajan (2011) jsou toho názoru, že strategie CRM skončí nezdarem, pokud
informační technologie nejsou správně používány, tedy vhodné využívání technologií v oblasti
marketingu je jedním z klíčových prvků v hotelovém odvětví. Kasim a Minai (2009) zjistili, že
technologie CRM pevně souvisí s výkonností hotelu. Z těchto důvodů jsou nové technologie
považovány za klíčové v případě efektivní aplikace CRM. Navíc, několik studií, které se
zabývaly vlivem informačních technologií na výkon organizace, poskytují podobné poznatky
o pozitivní roli informačních technologií v strategii CRM. Jinými slovy, tyto studie odhalily,
že mnoho zákazníků nemůže dosáhnout svých cílů bez pomoci informačních technologií
(Abdullateef et al., 2010). V důsledku toho umožňují technologie založená na CRM
organizacím plánovat a realizovat úspěšné marketingové akce pro udržení a získání nových
zákazníků. Kromě toho Chang et al. (2010) potvrzují, že technologie CRM zlepšuje
marketingové schopnosti tím, že poskytuje cenné informace o zákaznících, které mohou
pomoci jak manažerům, tak zaměstnancům mnohem efektivněji dosáhnout konkrétních
marketingových cílů.
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CRM v cestovním ruchu
Názorným příkladem rostoucího využívání programů CRM je sektor cestovního ruchu se musí
mnohem více než dříve snažit o získání nových, a především udržení stávajících zákazníků.
Zatímco v minulých letech se sektor cestovního ruchu soustřeďoval především na internet, nyní
se rovnocenným partnerem internetu, co do výše investic, staly programy CRM. Základní
využití je orientováno především na jednotnou správa informací o zákaznících a cestujících a
snížení nákladů na správu těchto informací, snadnou tvorba analýz včetně relevantních
dlouhodobých plánů prodeje díky shromažďování informací o zákaznících. Je nástrojem při
obchodních kampaní a na jejich zpětné vyhodnocení. V cestovním ruchu je zpravidla systém
pro zpracovávání reklamací propojený s rezervačním systémem. Dokáže pružně reagovat na
připomínky zákazníků a na základě znalosti historie jejich chování dokáže vhodně predikovat
jejich konkrétní.
CRM v hotelovém průmyslu je významným činitelem terciální sféry národního hospodářství.
Kromě svého významu v národohospodářství je hotelový průmysl také inspirací v péči o
zákazníka pro ostatní odvětví. Tu představují zejména propojené rezervační systémy leteckých
společností, touroperátorů, cestovních kanceláří a jednotlivých hotelů. K hlavním
reprezentantům této skupiny patří nejrozsáhlejší rezervační systém na světě, Global
Distribution Systems (GDS), v podobě čtyř hlavních systémů Amadeus, Galileo, Sabre a
Worldspan.
Hotelový průmysl je nesmírně bohatý v příležitostech zcela přirozeného servisu, služeb, prodeje
a zjišťování osobních informaci o zákaznících. Nemnoho ostatních odvětví se může pochlubit
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znalostí adres svých zákazníků, čísla jejich platební karty, jejich stravovacími návyky, znalostí
jejich cestovních partnerů či místa zaměstnání aj. Tyto informace pak mohou sloužit ke
komplexnímu řízení vztahů se zákazníky. Jeho efektivita pak roste s možnostmi, které nabízejí
moderní softwarové nástroje.
Základní specifika v odvětví služeb, kam patří i hotelový průmysl, však nelze aplikovat některé
přístupy marketingu vyráběného zboží. Odlišnost je dána charakterem produktů odvětví služeb,
proto musí být tyto přístupy vhodně přizpůsobeny. Ke specifikům, která ovlivňují marketing
služeb patří nehmotný charakter služeb, charakter výroby (místní a časová vázanost služeb),
pomíjivost služeb, distribuční cesty (fyzická neexistence istribučního systému), pomíjivost
nákladů, vázanost služeb na jejich poskytovatele.
Hotelový průmysl si k "základním odlišnostem" služeb od výrobků přidává další specifika,
která je třeba při tvorbě CRM strategie zohledňovat a respektovat. Těmito specifiky jsou: kratší
expozitura služeb, výraznější vliv psychiky a emocí při nákupu služeb, větší význam vnější
stránky poskytování služeb, větší důraz na úroveň image, složitější a proměnlivější distribuční
cesty, větší závislost na komplementárních firmách, snazší kopírování služeb a větší důraz na
propagaci mimo sezóny. Proto se u CRM strategie v hotelovém průmyslu rozšiřuje klasický
marketingový mix kontrolovaných faktorů 4P (Product, Price, Place, Promotion) na 8P (People,
Package, Programming, Partnership).
CRM v destinaci Současně hned v začátku CRM iniciativy je nutné interně zohlednit fakt, že
CRM primárně představuje metodiku přetvořenou do celopodnikové strategie, kterou se
aplikuje sada „zákaznických“ procesů, jejichž cílem je udělat vztah se zákazníkem ziskovým.
Role informačních technologií v cílovém CRM konceptu je definována především jako podpora
a automatizace celého CRM procesu, který standardně začíná získáním znalostí o klientech
(data warehouse), pokračuje detailní analýzou jejich potřeb a vzorů chování, tj. přeměnou dat
na informace (business intelligence & analytical CRM) a následně umožňuje využití těchto
informací k efektivním a personalizovaným interakcím s klienty (operational CRM) všemi
distribučními a komunikačními kanály (collaborative CRM)

CRM ve světě mezinárodních hotelových společností
K silným mezinárodním hotelovým společnostem čítajícím tisíce hotelů patří např. Cendant
Corp., Bass Hotels and Resort, Six Continents, Marriott International, Choise Hotels
International, Best Western International aj. Tyto společnosti se vyznačují silným kapitálovým
zázemím, velkým marketingovým a organizačním potenciálem, propojeným rezervačním
systémem. Jsou také charakteristické vysokým stupněm standardizace a racionalizace. V
současné době tyto mezinárodní hotelové řetězce masově investují do CRM aplikací ve snaze
zajistit bezproblémový průběh jejich rozsáhlých činností. Např. jeden z největších světových
hotelových řetězců The Best Western využívá produkt společnosti Kana. Konkrétně jde o
moduly Contact Centre (kontaktní centrum), Response (modul odpovědi) a Connect Platform
(platformu k propojení jejich call centra a ostatních CRM aplikací na internetovou
architekturu). Software umožňuje zákazníkům Best Western zadávání rezervací přes internet v
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reálném čase. Zároveň slouží jako rozhraní pro hotelové obchodní partnery a agenty. Modul
Response řetězec Best Western úspěšně užívá pro účastníky programu "častého návštěvníka".
Modul Contact Centre je využíván v Best Western call centru pro služby zákazníkům. Modul
Response slouží ke třídění a odpovědím na příchozí e-mailové požadavky od zákazníků.
Pomocí modulu Connect pak lze ovládat odchozí e-mailový marketing, jako například cílené
propagační nabídky, cross-sell a up-sell nabídky, aj. Globální řešení CRM pronajímané na
principu ASP, tj. přes internet, využil například řetězec Le Meridien. Jako svého dodavatele si
vybral společnost Salesforce.com (světová jednička v CRM "na vyžádání"). Cílem bylo pomoci
mezinárodním obchodním týmům řídit vztahy se zákazníky v 55 zemích světa. Software
podporuje řízení obchodu v jednotlivých regionech, stejně jako podporu centrálního přehledu
celosvětového obchodu.

Situace v ČR
Většina hotelů v České republice již má svůj hotelový informační systém. Ten je ostatně
nezbytný jako zdroj dat pro funkční a smysluplné využití CRM. V hotelových informačních
systémech jsou zaznamenávána data z ubytovacího úseku, úseku výroby a skladování a
nezbytným je i modul pokladny. K nejrozšířenějším hotelových systémům patří v ČR Fidelio a
Mefisto. Se svou upravenou nabídkou pro hotely přichází také Navision od firmy Microsoft.
Jak již bylo zmíněno výše, hotely dlouhodobě sbírají údaje o svých klientech. Je tedy otázkou
využití těchto dat vhodným aplikačním CRM nástrojem s cílem zlepšit výsledky a postavení
hotelu. Problémem však zůstává finanční náročnost, odborná nepřipravenost, slabá
informovanost a mnohdy i malá nabídka CRM řešeních pro hotely. Hotelové řetězce v České
republice jdou ve stopách svých mateřských společností. Těží ze svého postavení a plně
využívají jeho sílu, tzn. propojený rezervační systém, sdílení dat, CRM strategii i softwarové
nástroje. Nezávislé hotely mají situaci o poznání těžší a budou muset činit maximum, aby
obstály v tvrdé konkurenci. Životní nutností bude členství či partnerství v oborovém uskupení
či mezinárodním marketingovém systému. To částečné nahradí CRM aplikační software,
především z kategorie "Lite CRM". Ekonomicky silnější hotely zcela jistě využijí nabídky
CRM systému od některého z renomovaných dodavatelů. Potenciál ASP nebude zřejmě v ČR
v nejbližších letech hojně využit. Pramení to především z neznalosti možností tohoto řešení,
které ne propagováno samo o sobě místo jasně deklarovaných výhod, především investičních
úspor. Důležitá je také nedůvěra hotelů poskytovat svá data mimo organizaci. Leasing CRM se
zařadí mezi běžné způsoby pořízení CRM, které se tam přiblíží většímu počtu klientů. V
současné době již úspěšně probíhá leasing hotelových informačních systémů a hoteliéři tuto
možnost financování dobře znají.
Přínos zavedení CRM je především v zefektivní řízení znalostí o jednotlivých zákaznících
může organizaci výrazně pomoci mít úspěch při budování lepšího vztahu se zákazníkem, což
má za následek pozitivní dopad na výkonnost organizace (Yim et al, 2005). Je nutné si
uvědomit, že úspěch řízení vztahů se zákazníky je silně závislý na sběru a analýze informací o
zákaznících. Samozřejmým požadavkem je, aby organizace zůstala konkurenceschopná, ovšem
tento cíl nemůže být dosažen, pokud organizace nemá dostatečné znalosti o svém trhu a není
schopna zjišťovat a využívat stávající znalosti o svých zákaznících. Tedy znalostní management
je pevně spojen s marketingovými schopnostmi, a to umožňuje organizacím aplikaci
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strategického manažerského rozhodování pro zlepšení jejich výkonu. CRM přístup můžeme
chápat jako přístup, jak identifikovat, získat a udržet si zákazníka. Dovoluje organizacím
spravovat a sladit interakce se zákazníkem. CRM pomáhá firmám zvýšit hodnotu každé takové
interakce a tím dosahovat lepších ekonomických výsledků. Dnešní organizace musí řídit
interakce se zákazníky napříč množstvím komunikačních kanálů zahrnujících web, call centra,
prodejce v terénu a dealery nebo partnerské prodejní sítě. Mnoho firem má také několik oblastí
podnikání se sdílením stejných zákazníků. Výzvou je zajistit zákazníkům snadný způsob, jak
obchodovat s organizací, libovolným způsobem, v kterýkoliv čas, prostřednictvím vybraného
komunikačního kanálu, kterýmkoliv jazykem a v libovolné měně. Je třeba udržet v zákazníkovi
pocit, že je partnerem jedné unifikované organizace, která jej v každém okamžiku a místě
rozpozná. Přínos CRM je zřejmý: zefektivnění procesů a poskytnutí obchodníkům, marketingu
a vedení společnosti lepší, podrobnější informace o zákaznících. CRM pomáhá firmám vytvořit
více profitabilní vztah se zákazníkem a snížit operativní náklady. Zabudované workflow
zvyšuje produktivitu obchodníků a zbavuje od byrokratických úkolů, které jsou ale pro
fungování firmy důležité. Časově náročné úkony lze automatizovat, workflow může informovat
obchodníky o nově došlých objednávkách, o nutnosti znovu uzavřít prošlé smlouvy nebo popřát
zákazníkovi k narozeninám. Obchodní organizace mohou zkrátit prodejní cyklus a zvýšit
klíčové ukazatele výkonu, jako např. příjmy na jednoho obchodního zástupce, průměrná
velikost objednávky a výnosy na jednoho zákazníka. Marketingové organizace mohou zvýšit
odezvu na kampaně a marketingově řízené příjmy za současného snížení ceny za získání
(akvizici) zákazníka. Servisní firmy mohou zvýšit produktivitu servisního pracovníka a
loajalitu zákazníka při současném snížení ceny servisu, času odezvy a času do vyřešení
požadavku zákazníka. Ve všech odvětvích je efektivní CRM strategickou nezbytností pro růst
a přežití. Výzkumy ukázaly, že společnosti, které vytvářejí spokojené a loajální zákazníky mají
více opakujících se obchodů, nižší náklady na akvizice nových zákazníků a silnější značku. To
vše se transformuje do lepších finančních výkonů.
Dimenze CRM lze hodnotit mnoha dalšími způsoby včetně zákaznické spokojenosti
(Abdulateef et al., 2010), efektivnosti trhu a finanční výkonnosti (Sin et al., 2005), dále
například věrností zákazníků a růstem tržeb (Yim et al., 2005). Tento přístup vychází z Balance
Score Card (BSC), jež upřednostňuje pohled na celkovou výkonnost podniku před
individuálními finančními údaji, které nemohou poskytnout plné pochopení vlivu CRM. Kromě
toho, jak uvádí například Wu a Lu (2012), použití BSC k hodnocení dopad CRM na výkonnosti
podniku je důležité, protože se jedná o užitečný nástroj, který poskytuje hluboké porozumění
celkové provozní výkonnosti podniku.

Závěr
Pro praktickou aplikaci CRM do cestovního ruchu, resp. hotelu je třeba splnit základní
předpoklady. Základem je angažovanost vedení podniku a všech zaměstnanců, zabezpečit
jednotný postu při zavadění, neustálé získávání a aktualizace veškerých shromažďovaných dat
a v neposlední řadě správná volba kvalitního a především flexibilního CRM systému. Jeho
flexibilita zabezpečí možnost rozšíření o různé moduly pro efektivnější práci. Je možné jej
integrovat se systémem pro hromadný emailing. Vhodnost propojení s nástroji pro monitoring
aktivit na sociálních sítích jako je např. Facebook nebo Twitter a budete vědět, jaký efekt Vaše
kampaně mají. K zefektivnění celého procesu propojení Vašeho CRM s formuláři pro zadání
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údajů návštěvníka na Vašich webových stránkách. Informace jsou do CRM okamžitě
zaznamenány a Váš marketingový pracovník nebo obchodník již ví, jak dále s novým klientem
pracovat. Pokud pro komunikaci s klientem využíváte i telefon, Salesforce je již propojen se
všemi nejrozšířenějšími telefonními ústřednami, a proto budete mít potřebné informace o
klientovi v okamžiku, kdy s ním hovoříte. Přístup ke všem údajům budete mít k dispozici nejen
z počítače, ale i tabletu nebo smartphonu. Technologie by však neměla být hnací silou CRM,
nýbrž jen prostředkem pro udržení zákazníka, nabídnout mu maximální komfort, využít
informací pro praktické portfolio a podřídit své snažení efektu Pareto (80:20). Neustále
pracovat a prohlubovat vztah poskytovatele služby tedy hotelu a zákazníka. Na základě
přístupu k informacím všem potřebným pracovníkům (vedení, obchodníci aj.) kdykoliv a
odkudkoliv (zpravidla se CRM systém provozuje na serveru s on-line přístupem). Využívat
informace z historie vzájemných obchodů, historii a specifičnost poptávek, jeho spokojenost
nebo nespokojenost v minulosti, apod. Provádět servis i po ukončení zakázky (např. pravidelné
zasílání aktuálních informací – samozřejmě s osobním oslovením, dotazy na spokojenost
apod.). Díky dokonalé segmentaci je práce se zákazníkem téměř individuální.
Zavedení systému přináší i významné benefity pro poskytovatele služby jako jsou
profesionalizaci obchodní činnosti, snižuje se závislost na zkušenostech a momentální náladě
konkrétního obchodníka, firma se nestává rukojmím zkušeného obchodníka, pracuje se s
přesnými daty, a ne odhady a dojmy obchodníků. Obchodní činnost je vysoce automatizovaná,
lze operativně připravit nekolizní objednávky a nadstandardní nabídky. Díky CRM systému lze
snadno zpřehlednit historii vztahu se zákazníkem a v nabídce ocenit např. jeho historický přínos
pro firmu a ta dokáže udržovat aktivní kontakt s historickými zákazníky, což umožňuje získávat
levnější zakázky než při vyhledávání nových zákazníků. Dochází k propojení všech hotelových
informačních systémů. Stejně tak jako propojení v rámci destinací, kde jsou společně sdíleny
ekonomické a konkurenčně posilující informace. CRM se stává jedním ze základních pilířů
kvalitního managementu a je kvalitním nástrojem v krizovém řízení nejen cestovní kanceláře,
hotelu, ale především při krizovém řízení destinace, kdy kompletní a zpracovaný soubor dat je
tím nejdůležitějším pro správná rozhodnutí. Zavedení a využívání CRM prostřednictvím dat
umožňuje provádění nejúčinnější marketing pro stávající zákazníky a nové zákazníky.
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VITAMIN D V MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH A MOŽNOSTI
JEHO STANOVENÍ

POSSIBILITIES OF VITAMIN D DETERMINATION IN MILK AND
MILK PRODUCTS
Helena Velichová, Daniela Sumczynski, Miroslav Fišera, Eva Lukášková

Abstrakt
Práce pojednává o fyziologických účincích vitaminu D, jeho výskytu v mléce a mléčných
výrobcích a možnostech jeho stanovení. Práce zahrnuje popis izolace vitaminu D, techniky
zmýdelňování a následné zakoncentrování vzorku. Konečným krokem stanovení je většinou
kapalinová chromatografie.
Klíčová slova:
Vitamin D, HPLC, zmýdelnění, mléko, mléčné výrobky
Abstract
The work deals with physiological function of vitamin D, its occurrence in milk and milk
products and possibilities of vitamin D determination. There are presented isolation processes
with saponification steps and concentration of the extracts. Regarding the final assay liquid
chromatography method is presented.
Key words:
Vitamin D, HPLC, saponification, milk, milk products

Úvod
Vitamin D, v tucích rozpustný vitamin, zastává v lidském těle řadu fyziologických funkcí.
Podílí se na udržování stabilní koncentrace intracelulárního i extracelulárního vápníku,
ovlivňuje diferenciaci buněk a významnou měrou ovlivňuje také imunitní procesy. Jedná se
o skupinu příbuzných lipofilních steroidních látek s antirachitickým účinkem nazývaných
kalciferoly a cholekalciferoly. Mezi nejvýznamnější patří dva vitaminy: vitamin
D2-ergokalciferol a vitamin D3-cholekalciferol. Společně s kalcitoninem a parathormonem jsou
důležité pro regulaci homeostázy vápníku a pro metabolismus fosforu. Stanovení vitaminu D
v mléce a mléčných produktech není jednoduché, protože vitamin D je v těchto výrobcích
zastoupen ve velmi nízkých koncentracích (řádově µg).
Cílem bylo pojednat o fyziologických účincích vitaminu D, jeho přítomnosti v potravinách a
možnostech jeho izolace procesem zmýdelnění. Dále jsou popsány možnosti stanovení
vitaminu D v mléce a mléčných výrobcích.
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VITAMIN D
Lipofilní vitamin D známe jako biologicky aktivní látku, která v lidském těle zastává řadu
metabolických funkcí. Podílí se na udržování stabilní koncentrace vápníku, a to jak
ve formě volné tak vázané, ovlivňuje diferenciaci buněk a ovlivňuje imunitní reakce organismu.
Jedná se o skupinu příbuzných lipofilních látek steroidní povahy nazývaných kalciferoly a
cholekalciferoly. Mezi nejvýznamnější patří dva vitaminy: vitamin D2-ergokalciferol a vitamin
D3-cholekalciferol. Společně s kalcitoninem a parathormonem je vitamin D důležitý pro
regulaci homeostázy vápníku a fosforu.
Formy vitaminu D:
• vitamin D1: lamisterol,
• vitamin D2: ergokalciferol (vzniká z ergosterolu),
• vitamin D3: cholekalciferol (vzniká ze 7-dehydrocholesterolu),
• vitamin D4: dihydrotachysterol (22:23-dihydrovitamin D2),
• vitamin D5: vzniká ozářením z 7-dehydrositosterolu.
Biochemie vitaminu D
Vitaminy D3 a D2 vznikají ze svých provitaminů D ozářením UV paprsky. Vitamin D3 je
přirozeně vyskytující se forma vitaminu, která vzniká působením slunečního záření
v buňkách pokožky ze 7-dehydrocholesterolu. Vitamin D2 je komerčně vyráběný ozářením
rostlinného sterolu ergosterolu ultrafialovým zářením. Cholekalciferol a ergokalciferol jsou
molekuly podobné, navzájem se od sebe liší způsobem vzniku a svým postranním řetězcem,
který je u vitaminu D2 nenasycený a obsahuje vedlejší metylovou skupinu.
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Obr. 1. Vznik biologicky aktivní formy vitaminu D3
Působením UV světla o vlnové délce 280–320 nm vzniká ze 7-dehydrocholesterolu
fotochemickou reakcí nejprve meziprodukt, tzv. precholekalciferol (previtamin D3), který
vykazuje asi 35 % biologické aktivity. Tento spontánně izomeruje na cholekalciferol.
Cholekalciferol se váže na specifický globulin krevní plasmy DBP (vitamin D-binding protein)
a je transportován do jater. V játrech je skladován a podle potřeby oxidován na
25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), který je hlavním cirkulujícím metabolitem
cholekalciferolu. Tato látka se v ledvinách metabolizuje na řadu dihydroxysubstituovaných
vitaminů D3. Mezi nejdůležitější metabolity patří 1,25-dihydroxycholekalciferol (kalcitriol) a
24,25-dihydroxycholekalciferol. Biologická účinnost 1,25-dihydroxycholekalciferolu je asi
desetkrát vyšší než účinnost cholekalciferolu a je považován za biologicky aktivní formu
vitaminu D3. Spolu s dalšími dvěma hormony, kalcitoninem a parathormonem se uplatňuje
v metabolismu vápníku a fosforu. Vznik biologicky aktivní formy vitaminu D3 je uveden na
obrázku 1.
Fyziologie vitaminu D
Vitamin D má mezi vitaminy zvláštní postavení, protože může být v těle syntetizován a není
nutné ho vždy dodávat stravou. Obsah bývá často uváděn v mezinárodních jednotkách (IU,
International Units, 1 IU = 0,025 µg vitaminu D3 nebo D2). Dospělá osoba bílé pleti vystavená
letnímu slunci syntetizuje ve své kůži 250 µg vitaminu D3 za 15–20 minut. Při delší expozici
se již žádný vitamin D nevytváří. Doporučená denní dávka vitaminu D je 200 IU (200 IU je
ekvivalentní 5 µg) pro děti, dorost a dospělé až do horní hranice věku 50 let. Pro člověka nad
51 let je doporučená denní dávka vitaminu 400 IU (10 µg) a pro osoby starší 70 let je tato dávka
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600 IU (15 µg). Výše uvedené dávky jsou doporučeny organizací FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations). V doporučených výživových dávkách pro obyvatele ČR
není vitamin D uveden.
V některých případech je příjem vitaminu D potravou nutný, a to zejména v zimních měsících,
kdy je populace vystavena malé míře slunečního záření. Z tohoto důvodu jsou některé potraviny
fortifikovány právě tímto vitaminem. Množství UV záření dopadajícího na kůži může být také
ovlivněno znečištěným ovzduším ve městech, dlouhodobým používáním opalovacích krémů s
vysokým ochranným faktorem a životem v oblastech, kde není dostatek slunečního záření.
Všechny tyto faktory mohou přispívat k nedostatečné biosyntéze vitaminu D v kůži.
Nedostatek vitaminu D vede u kojenců a malých dětí k rachitidě, která se v důsledku
nedostatečně mineralizovaných kostí, projevuje deformacemi kostry. Mezi další příznaky patří
snížená svalová síla, snížený tonus svalů a zvýšená náchylnost k infekcím. U dospělých se
nedostatek vitaminu D projevuje jako osteomalacie (měknutí kostí), která je charakterizována
demineralizací (vyplavování Ca2+) a změnou již plně vyvinutých kostí. Hypervitaminóza se
projevuje nechutenstvím až anorexií, zvracením, průjmem, bolestí hlavy, zmateností. Vysoké
dávky vitaminu D přijímané dlouhodobě mohou způsobit hyperkalcinemii. V organismu
dochází k zadržování vápníku, je vyplavován z kostí a současně ukládán v různých orgánech,
např. srdci, plicích apod.
Zdroje vitaminu D
Vitamin D se nachází v živočišných i rostlinných produktech. Obsah vitaminu D ve vybraných
potravinách zobrazuje tabulka 1. Významné množství vitaminu D obsahují játra, oleje z rybích
jater, cenným zdrojem je také maso tučných ryb, jako např. sleď, makrela, losos. Menší
množství vitaminu je v mase a vnitřnostech hospodářských zvířat, mléku, mléčných výrobcích
a vejcích. Z rostlinné říše jsou dobrým zdrojem kokosové máslo, houby, kvasnice, zelí, špenát,
pšeničné klíčky a oleje.
Tab. 1. Obsah vitaminu D ve vybraných potravinách
Potravina

µg.100 g-1

Potravina

µg.100 g-1

Játra hovězí a vepřová

1,13

Halibut v oleji

3500

Vaječný žloutek

7,50

Čerstvá makrela

27,50

Mléko

0,11

Rybí tuk

250,0

Máslo

2,30

Sardinky

34,50

Houby

2,10

Losos sterilovaný

7,85

Možnosti izolace vitaminu D z mléka a mléčných výrobků
Lipidová frakce mléka obsahující vitamin D je složena především z triacylglycerolů,
fosfolipidů, s menším množstvím sterolů, karotenoidů a jiných doprovodných složek lipidů.
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Všechny tyto sloučeniny vykazují podobnou charakteristiku co do rozpustnosti jako vitamin D,
a proto vytvářejí potencionální problém při izolaci tohoto vitaminu. Část vitaminu D v mléce
je vázána v lipoproteinovém komplexu a z tohoto důvodu musí být rozrušeny vazby
v asociátech tuk-bílkovina, aby došlo k uvolnění vitaminu. Vitaminové přípravky přidávané do
mléka častokrát obsahují ochranné želatinové obaly, které musejí být rozpuštěny před
zahájením analýzy. Proto stanovení vitaminu D v mléce a mléčných výrobcích vyžaduje
zdlouhavou přípravu vzorků, zahrnující homogenizaci, izolaci, zakoncentrování a eliminaci
rušivých látek v co nejvyšší míře.
Mohou být použity dva postupy přípravy vzorku:
•
zmýdelnění a extrakce nezmýdelněných částí,
•
přímá extrakce.
Zmýdelnění
Alkalická hydrolýza neboli saponifikace je účinný postup pro odstranění neutrálních lipidů,
hlavně triacylglycerolových složek v mléce. Hydrolytické reakce esterových vazeb jsou
následovány uvolněním mastných kyselin a glycerolu z acylglycerolů a fosfolipidů,
z esterifikovaných sterolů a karotenoidů. Při této reakci se uvolňují také lipofilní vitaminy.
Obvykle se provádí zmýdelnění za tepla ve vodném, etanolickém nebo metanolickém roztoku
KOH při teplotě 60–100 °C po dobu 20–45 min. Etanolický roztok KOH zabraňuje tvorbě
emulzí a mísí se velmi dobře s tuky, ale vyžaduje denní přípravu. Na druhou stranu vodný
roztok KOH se nemísí dobře s tuky, ale je mnohem více stabilní, což je pravděpodobně důvod,
proč se více používá. Dobré výtěžnosti vitaminu D se dosahuje při použití roztoku KOH o
koncentraci 3,8 mol.dm-3.
Lze využít i zmýdelnění za studena po dobu 12–24 hod. Toto se provádí ve vodném nebo
etanolickém roztoku KOH při pokojové teplotě za neustálého míchání. Tento postup předchází
izomeraci vitaminu D na previtamin D (izomerační ztráty při zmýdelnění za studena jsou nižší
než 5 %. Zmýdelnění za studena vyžaduje nižší nároky na vybavení.
Vitamin D je nestabilní, proto je běžné, že se při zmýdelnění používají antioxidanty, jako jsou
pyrogalol, butylhydroxytoluen anebo kyselina askorbová.
Po zmýdelnění jsou vzorky extrahovány pomocí organických rozpouštědel, které jsou
nemísitelné s vodou. Používají se hlavně hexan, petroléter, dietyléter nebo směs těchto látek.
Přímá extrakce
Vitamin D může být extrahován i přímo (bez předešlého zmýdelnění) pomocí organických
rozpouštědel, jako je např. metyldichlorid, směs metylchloridu a metanolu, tetrahydrofuran,
dále
hexan
samotný
nebo
ve
směsi
s
etyléterem
či
chloroformem.
V některých případech se využívá ultrazvuk společně s přídavkem etanolu ke vzorku, kdy dojde
k rozbití lipoproteinového komplexu. U přímé extrakce jsou popsány nižší výtěžky vitaminu D,
ve srovnání s procesem zmýdelnění.
Ačkoliv extrakce na pevné fázi (Solid Phase Extraction, SPE) je méně častá, je přesto možné ji
použít. Při SPE technice mohou být použity C18 náplně společně s polárními eluenty (metanol)
nebo Chromabond XTR náplň s nepolárním eluentem (hexan). Tradiční C18 náplně jsou
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odpovědny za uchování a eluci v tucích rozpustných vitaminů, polární rozpouštědla použité při
eluci nedostatečně uvolňují vitamin D zadržený v náplni.
Koncentrace vzorku a přečištění
Obvyklý postup koncentrace je odpařování při sníženém tlaku ve vakuové rotační odparce nebo
pod proudem dusíku při rozdílných teplotách, které by měly být nižší než 50 °C. K přečištění
extraktu se používají následující postupy:
• SPE: polární (s náplní Sep-Pak 2OH nebo Si) nebo nepolární (s náplní Sep-Pak C18).
Tento postup nabízí následující výhody: je jednoduchý a reprodukovatelný, odstraňuje
steroly z nezmýdelněných částí a prodlužuje život analytické kolony.
• Alternativou je přeměna vitaminů D2 i D3 přítomných v nezmýdelněné fázi na
izotachisterol, což je směs více stabilních izomerů vitaminu D vůči teplu, světlu a suchu
s nižším rizikem ztrát. Vedle toho izotachisterol má absorpční maximum 301 nm, tj. při
vyšších vlnových délkách než vitamin D (256 nm). To přispívá ke zlepšení selekce,
protože většina rušivých směsí obsažených v mléce neabsorbuje tyto vlnové délky.
• Nejnověji lze určitě doporučit techniku extrakce SFE (Supercritical fluid extraction)
pomocí CO2 s přídavkem metanolu.
Vysoce účinná kapalinová chromatografie
Průtok mobilní fáze je zajištěn vysokým tlakem (jednotky až desítky MPa), a proto bývá tato
metoda někdy označována jako vysokotlaká kapalinová chromatografie (High Performance
Liquid Chromatography, HPLC). Do systému se dávkují malá množství vzorku (řádově µl). K
detekci je nutné použít citlivé detektory, které umožňují kontinuální monitorování látek na
výstupu z kolony. HPLC technikou lze stanovovat ionty, látky polární
i nepolární, málo těkavé, tepelně nestabilní i vysokomolekulární. HPLC je separační,
analytická fyzikálně-chemická metoda pro separaci a analýzu směsí látek, při které se směs
komponent rozdělí na jednotlivé složky při průchodu přes chromatografickou kolonu. Proces
separace je uskutečněn tím způsobem, že mobilní fáze obsahující směs komponent, protéká
přes stacionární fázi, která je zakotvena v koloně. Fyzikální a chemické síly působící mezi
složkami a dvěma fázemi jsou zodpovědné za zadržení složek na chromatografické koloně.
Vysoce účinná kapalinová chromatografie existuje jako tzv. „normální“ a „reverzní“:
U normální HPLC má stacionární fáze silně polární charakter a mobilní fáze je nepolární.
Zatímco u reverzní HPLC je stacionární fáze nepolární a mobilní fáze je polární kapalina.
Stacionární fáze je uložena v chromatografické koloně. U polární stacionární fáze jsou na
povrchu částic silikagelu vázány např. hydroxylové funkční skupiny, zatímco u nepolární nebo
středně polární stacionární fáze jsou na povrchu částic silikagelu vázány alkylové (C 8 nebo
C18) nebo nitrilové funkční skupiny.
Jako mobilní fáze se v případě stanovení vitaminu D pomocí RP-HPLC používá metanol,
nejčastěji v kombinaci s redestilovanou vodou nebo acetonitrilem. Stacionární fáze bývají C8,
ale také C18. výhodou je, že se vzorek před stanovením nemusí derivatizovat. Jako detektor
lze tedy s výhodou využít DAD, taktéž MS nebo ECD.
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Jiné techniky pro stanovení vitaminu D
Plynová chromatografie
Vitamin D lze stanovit také pomocí plynové chromatografie (GC, Gas chromatography). Tady
je ovšem nutno vzorek derivatizovat na izotachysteroly nebo jejich heptafluorbutyráty.

Spektrofotometricky
Před spektrofotometrickým stanovením je taktéž nutno vzorek připravit procesem zmýdelnění
s následnou reakcí s SbCl3. Výsledkem bude snadno fotometricky detekovatelný modře
zbarvený komplex, kdy jeho absorbance je měřena většinou při 620 nm. Toto stanovení je
ovšem vhodné pouze pro vzorky s velmi nízkou koncentrací vitaminu A, který toto stanovení
ruší.

Závěr
Práce popisuje možnosti stanovení vitaminu D v mléce a mléčných výrobcích. Zabývá se
fyziologickými účinky vitaminu D na lidský organizmus. Vitamin D se podílí na vstřebávání
vápníku, ovlivňuje diferenciaci buněk a také má významný vliv na samotnou imunitu, která se
v poslední době začíná dostávat do popředí zájmu. Vitamin D má několik forem a každá forma
se do lidského organismu dostává jiným způsobem, potažmo má jiný mechanismus tvorby.
Zdrojem vitaminu D jsou jak živočišné, tak i rostlinné produkty. Významnými zdroji jsou játra,
oleje z rybích jater, rybí maso, ale i maso běžných hospodářských zvířat. Z rostlinných zdrojů
se jedná o kokos, houby, zelí, špenát atd. Středem zájmu jsou také mléko a mléčné výrobky,
protože je člověk konzumuje téměř denně.
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DAŇOVÉ SOUVISLOSTI NEKOMERČNÍHO SEKTORU
UBYTOVACÍCH SLUŽEB
TAX CONNECTIONS OF THE NON-COMMERCIAL SECTOR OF
ACCOMMODATION SERVICES
Jarmila Zaviačičová
Abstrakt
Článek se zabývá daňovými souvislostmi nekomerčního sektoru ubytovacích služeb.
Problematika zdanění je zkoumána u vybraných typů organizací v oblasti správy nemovitostí
se zaměřením na daň z příjmů. Cílem příspěvku je na základě komparace daňových režimů
vybraných typů organizací v oblasti správy nemovitostí posouzení jejich daňového zatížení. Ke
komparaci a vyhodnocení jsou využité variantní modelové příklady.
Klíčová slova:
Daňové souvislosti, daňové zatížení, daň z příjmů, správa nemovitostí.
Abstract
The article deals with the tax context of the non-commercial sector of accommodation services.
The issue of taxation is examined for selected types of organisations in the field of property
management, with a focus on income tax. The aim of the article is based on a comparison of
the tax regimes of selected types of organizations in the field of property management
assessment of their tax burden. For comparison and assessment are used variant model
examples.
Key words:
Tax context, tax burden, income tax, property management.

Úvod
Ubytovací kapacity tvoří podstatnou část suprastruktury cestovního ruchu a jsou základní
podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu. Kromě veřejně přístupných ubytovacích zařízení
mohou turisté využít také ubytování v soukromí.
V oblasti soukromého vlastnictví nemovitostí se vyskytují různé typy právnických osob, se
kterými jsou spojené různé režimy zdanění. Organizace mohou být zdaňovány jak v režimu
podnikatelských subjektů, tak v režimu neziskových organizací, přičemž pro bytovou sféru jsou
validní daňová specifika. Proto při rozhodování o tom, jaký typ právnické osoby u
spoluvlastnictví nemovitosti zvolit, je nutno přihlédnout i k daňovému hledisku.
V našem právním řádu existuje několik možných forem právnických osob v oblasti bydlení.
Mezi tyto formy náleží zejména společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo spolek.
Všechny tyto organizace mají v oblasti bydlení společný cíl, a to zajištění bezproblémového
chodu nemovitosti a zabezpečení potřeb svých členů. I přes společný cíl je mezi nimi několik
zásadních rozdílů. Tyto rozdíly ovlivňují jejich postupy zdanění.
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Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnickou osobou – korporací, jejím účelem je
zajišťovat správu domu a pozemku v bytovém spoluvlastnictví. SVJ může vlastnit majetek a
nakládat s ním, avšak pouze pro účely správy domu nebo pozemku. Má omezenou právní
subjektivitu. Může vykonávat práva a zavazovat se k povinnostem pouze při naplňování svého
účelu, tj. při zajišťování správy domu a pozemku (Kabelková a Schödelbauerová, 2014).
Od roku 2014 není společenství vlastníků zařazeno mezi veřejně prospěšné poplatníky
(Marková, 2019). Nemůže tak využívat výhody, které se pojí ke statusu veřejně prospěšného
poplatníka – zejména snížení základu daně o odpočitatelnou položku ve výši 30 % základu
daně. Zdanění příjmů SVJ však obsahuje řadu specifik. Předmětem daně nejsou příjmy
společenství vlastníků jednotek z:
• dotací,
• příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
• úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor (Marková, 2019).
Náklady vynaložené na tyto příjmy nelze pro daňové účely uznat za náklady vynaložené na
dosažení, zajištění a udržení příjmů, neboť tyto příjmy nejsou předmětem daně. Úrokové
výnosy z účtu společenství vlastníků jednotek jsou zdaněny zvláštní sazbou daně.
Důležité je také u SVJ rozpoznat, které příjmy jsou skutečně příjmem společenství vlastníků.
Příjmy, jež jsou předmětem daně u jednotlivých vlastníků, zdaňují tito jednotliví vlastníci bez
ohledu na to, zda jim budou vyplaceny nebo zda budou ve společenství vlastníků ponechány
jako záloha na správu domu (Neplechová a Durec, 2016).
Právní postavení bytového družstva (BD) je upraveno zákonem o obchodních korporacích.
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné
podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Bytové družstvo může
být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, může však provozovat i
jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů (Neplechová a
Durec, 2016).
Bytové družstvo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob stejně jako kterákoliv jiná
zisková organizace. Na rozdíl od ostatních „standardních“ poplatníků má BD určité výhody.
Některé jeho příjmy jsou osvobozeny od daně. Jedná se především o příjmy z nájemného
družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s
užíváním tohoto bytového nebo nebytového prostotu plynoucí na základě nájemní smlouvy
mezi BD a jeho členem (Marková, 2019). Náklady vynaložené na příjmy osvobozené od daně
jsou daňově neuznatelné. Je tedy otázkou, jestli tyto osvobození jsou pro BD výhodná.
Neplechová a Durec (2016) uvádějí nejčastěji se vyskytující druhy výnosů u BD:
• nájemné z bytů a nebytových prostor hrazené členy družstva,
• ostatní nájemné,
• výnosy z práva umístit telekomunikační či reklamní zařízení na domě,
• výnosy ze sankcí za pozdní úhrady,
• výnosy z poplatků (např. za zpracování smlouvy o převodu),
• úroky z bankovního účtu.
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Postup výpočtu daňové povinnost je shodný s postupem výpočtu daně SVJ.
Spolek vlastníků nemovitostí (SVN) je právnická osoba založená za účelem naplňování
určitého zájmu jeho zakladatelů. Vedle své hlavní činnosti může spolek vyvíjet i vedlejší
podnikatelskou činnost (Pelikánová, 2016). Na SVN jako veřejně prospěšné poplatníky se
vztahuje zvláštní daňový režim. SVN jsou poplatníky daně z příjmů s úzkým základem daně
(tzn., že jsou zdaňovány pouze některé příjmy, zejména podnikatelské). Předmětem daně jsou
vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků (členské příspěvky podle stanov SVN jsou od
daně z příjmů osvobozeny), z nájemného a z úroků. Předmětem daně nejsou příjmy z
nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle zákona o daních
z příjmů v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší. Předmětem daně nejsou též příjmy
z dotací, příspěvků, podpor nebo jiných obdobných plnění z veřejných rozpočtů.
SVN má jako veřejně prospěšný poplatník možnost využít zvláštní odčitatelnou položku. Tato
odečitatelná položka umožňuje snížit základ daně o 30 % základu daně, maximálně o 1 000 000
Kč. Pokud je 30% snížení menší než 300 000 Kč, pak lze odečíst 300 000 Kč, maximálně však
jen výši základu daně. Uplatněním odpočtu dochází k tzv. daňové úspoře (její výše se určí jako
součin aktuální sazby daně a částky snižující základ daně). Tu musí poplatník sledovat a
prokázat její využití ke krytí nákladů spojených se správou domu, a to nejpozději ve třech
bezprostředně následujících zdaňovacích období (Dobrozemský a Stejskal, 2015).

Materiál a metodika
Při zpracování příspěvku byl použit metodický postup, který spočíval ve studiu informačních
zdrojů problematiky zdanění právnických osob se zaměřením na specifika v oblasti vlastnictví
a správy nemovitostí, ve výběru vhodných organizací v oblasti správy majetku, v provedení
analýzy daňového režimu a komparace daňového zatížení vybraných organizací a na základě
provedené analýzy a komparace jejich zhodnocení.
Pro porovnání výpočtu daňové povinnosti a daňového zatížení organizací v oblasti bydlení byly
zvoleny fiktivní subjekty v oblasti bydlení, a to Společenství vlastníků Vsetínská 2, Družstvo
Vsetínská 2 a Spolek vlastníků nemovitostí Vsetínská 2. Subjekty byly zkoumány ve čtyřech
zvolených variantách (V-1, V-2, V-3, V-4), porovnáno bylo sestavení základu daně, výpočet
daňové povinnosti a daňového zatížení. U všech variant byly předpokládány následující výnosy
a náklady:
Výnosy:
1. příspěvky vlastníků jednotek (nájemců) na správu domu (správa domu),
2. smluvní pokuty a úroky z prodlení,
3. úroky z běžného bankovního účtu,
4. úroky z termínovaného vkladu (u SVJ společníci neuzavřeli dohodu, že jim budou úrokové
příjmy rozúčtovány),
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Náklady:
A. opravy a údržba domu, pojištění domu,
B. odměny členů výboru,
C. odměna za vedení účetnictví,
D. bankovní poplatky.

Výsledky a diskuze
Postup zdanění společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků Vsetínská 2 používá zkrácený způsob účtování o nákladech na správu.
V účtové třídě 5 – Náklady je účtováno po celou dobu pouze o odměnách pro členy orgánů
společenství. Výnosy společenství plynou především z úroků na běžném účtu. Z úroků z
termínovaných vkladů a z poplatků za pozdní platby záloh. Do výnosů je dále také účtována
úhrada nákladů na správu.
Při výpočtu daně z příjmů právnických osob (tabulka 1) je výsledek hospodaření upraven o
položky snižující základ daně a položky zvyšující základ daně. Příspěvky vlastníků jednotek na
správu domu nejsou předmětem daně z příjmů. Náklady s nimi související jsou daňově
neuznatelné. Úroky (z běžného i termínovaného účtu) jsou zdaněné bankou srážkovou daní. U
varianty V-1 a V-4 je základ daně 0 Kč. Daňová povinnost a daňové zatížení je proto také
nulové. Společenství vlastníků jednotek nemusí v těchto případech ani podat daňové přiznání.
U variant V-2 a V-3 má SVJ kladný základ daně a je povinno podat daňové přiznání a zaplatit
daň. Daň z příjmů je u varianty V-2 ve výši 950 Kč, a u varianty V-3 ve výši 57 380 Kč. Daňové
zatížení je u obou variant stejné – 19 %.
Tabulka 1 Daňová povinnost Společenství vlastníků Vsetínská 2 (v Kč)
Výnosy
1. Správa domu
2. Smluvní pokuty a úroky z
prodlení
3. Úrok z běžného účtu
4. Úrok z termín. vkladu
Náklady
A. Opravy a údržba domu,
pojištění domu
B. Odměny členů výboru
C. Vedení účetnictví
D. Bankovní poplatky
Výsledek hospodaření
- Položky snižující ZD (1+3+4)
+ Položky zvyšující ZD (A-D)
ZD
Snížení ZD
ZD po snížení
Daň 19%
Daňové zatížení v %

V-1
107 000
104 000
0

V-2
100 000
92 000
5 000

V-3
305 000
0
302 000

V-4
97 000
94 000
0

1 000
2 000
107 000
62 000

1 000
2 000
95 000
62 000

1 000
2 000
107 000
62 000

1 000
2 000
107 000
62 000

13 000
30 000
2 000
0
- 107 000
107 000
0
---0
0
0

1 000
30 000
2 000
5 000
- 95 000
95 000
5 000
---5 000
950
19

13 000
30 000
2 000
198 000
-3 000
107 000
302 000
---302 000
57 380
19

13 000
30 000
2 000
- 10 000
- 97 000
107 000
0
----0
0
0

Zdroj: Vlastní zpracování
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Postup zdanění bytového družstva
Pro znázornění postupu zdanění Bytového družstva Vsetínská 2 (tabulka 2) je vycházeno ze
stejných vstupních dat jako u zdanění Společenství vlastníků jednotek.
Přírůstky závazků za vlastníky z titulu uhrazených a nevyúčtovaných záloh na správu domu a
tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy jsou pokládány za nájemné, tedy výnos bytového družstva.
Jelikož je část společných prostorů pronajímána, mezi výnosy se objeví také z nich plynoucí
nájemné. Ostatní výnosy společenství jsou ponechány v nezměněné výši.
Při výpočtu daně z příjmů právnických osob (tabulka č. 5) byl výsledek hospodaření upraven o
osvobozené příjmy, náklady s nimi související a daňově neuznatelné náklady. Osvobozené od
daně jsou výnosy z nájemného členů bytového družstva, ovšem ne z pronájmu nebytových
prostorů, které vznikly vyčleněním ze společných prostorů. Dále bylo nutné určit podíl
podlahové plochy bytů a pronajímaných nebytových prostorů na celkové ploše. Tento podíl se
použil k výpočtu části nákladů na správu, provoz a opravy domu týkající se bytů pronajímaným
členům (jedná se o část nákladů, která se vztahuje k daňově osvobozeným výnosům, a je tedy
také daňově neuznatelná). Jejich částka při výpočtu základu daně navyšuje výsledek
hospodaření ve výši, která se vztahuje k příjmům podléhající dani, tedy příjmům z pronájmu
nebytových prostorů. U všech variant výpočtů daně z příjmů byla použita výše podílu 15 %
pronajímané podlahové plochy ve srovnání s celkovou podlahovou plochou. Kromě varianty
V-3 nebude BD platit žádnou daň, u varianty V-3 byla vypočítána daňová povinnost 57 000
Kč.
Tabulka 2 Daňová povinnost Bytového družstva Vsetínská 2 (v Kč)
Výnosy
1a. Správa domu - byty
1b. Správa domu – nebyt. prostory
2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
3. Úrok z běžného účtu
4. Úrok z termín. vkladu
Náklady
A. Opravy a údržba domu, pojištění
domu
B. Odměny statut. orgánů
C. Vedení účetnictví
D. Bankovní poplatky
Výsledek hospodaření
- Položky snižující ZD (1a)
+ Položky zvyšující ZD (A-C) x 0,15
ZD

V-1
107 000
84 000
20 000
0
1 000
2 000
107 000
62 000

V-2
100 000
84 000
8 000
5 000
1 000
2 000
95 000
62 000

V-3
305 000
0
0
302 000
1 000
2 000
107 000
62 000

V-4
97 000
84 000
10 000
0
1 000
2 000
107 000
62 000

13 000
30 000
2 000
0
- 84 000
15 750
-68 250

1 000
30 000
2 000
5 000
- 84 000
13 950
-65 050

13 000
30 000
2 000
198 000
0
15 750
213 750

13 000
30 000
2 000
- 10 000
- 84 000
15 750
- 78 250

Snížení ZD - ztráta
ZD po snížení
Daň 19%
Daňové zatížení v %

----68 250
0
0

----65 050
0
0

133 300
80 450
15 200
7,11

----- 78 250
0
0

Zdroj: Vlastní zpracování
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Postup zdanění spolku vlastníků nemovitostí
Stejné vstupní hodnoty jsou použity také v případě zdanění Spolku vlastníků Vsetínská 2.
Výsledek hospodaření je u varianty V-1 nulový, u varianty V-2 a V-3 je dosaženo zisku z
důvodu úroků na termínovaném vkladu a smluvních pokut za pozdní platby záloh vlastníků. U
varianty V-4 je výsledek hospodaření záporný. Výše výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
u jednotlivých variant je patrná z tabulky 3.
V tabulce 3 je proveden výpočet daně z příjmů právnických osob u spolku. Ze zdanění byly
vyňaty příjmy, které nejsou předmětem daně, tj. příjmy z neziskové hlavní činnosti – výnosy z
úhrady nákladů na správy domu ze záloh a z úroků plynoucích z běžného účtu 1+3). Dále byl
výsledek hospodaření navýšen o související náklady – náklady na správu domu, odměny členů
výboru, náklady na vedení účetnictví a bankovní poplatky (A-D). Kladného základu daně
dosahoval spolek u variant V-2 a V-3, a to z důvodu přijatých smluvních pokut a úroků z
termínovaných vkladů, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, a nevztahuje se
na ně žádné daňové osvobození. U variant V-1, V-2 a V-4 není jejich hodnota vysoká a po
uplatnění odečitatelné položky určené pro neziskové organizace byl základ daně snížen na nulu
a daňová povinnost ve vztahu k dani z příjmů právnických osob u spolku nevznikla. U varianty
V-3 zůstal základ daně i po snížení o odčitatelnou položku v maximální výši 300 000 Kč kladný
a SVN je povinen odvést daň ve výši 760 Kč.
Daňové zatížení je u varianty V-3 0,25%, u ostatních variant je nulové. Nulové zatížení vzniklo
SVN zejména z důvodu využití zvláštní odčitatelné položky, platné pro neziskové organizace.
Podmínkou pro uplatnění tohoto odpočtu a snížení základu daně je použít prostředky ušetřených
díky odčitatelné položce k financování své hlavní činnosti v dalších letech. Ušetřené prostředky
dosahují u varianty V-1 částky 380 Kč (tj. 19 % ze snížení základu daně díky odčitatelné
položce), u varianty V-2 částky 1 330 Kč, u varianty V-3 částky 57 000 Kč a u varianty V-4
částky 380 Kč. Ve výši těchto částech musí SVJ v dalších letech vykázat náklady na správu
domu.
U varianty V-4 jsou zálohové příspěvky členů spolku na správu domu použity (zúčtovány do
výnosů) pouze na úhradu obecně uznatelných nákladů na správu domu. V důsledku toho vznikla
účetní ztráta, kterou v souladu se stanovami SVN uhradí členové SVJ – vlastníci jednotek.
Komparace daňového zatížení organizací
V následující tabulce 4 jsou shrnuty výsledky z tabulek 1, 2 a 3, ve kterých byl na základě
shodných výchozích údajů proveden jak výpočet základu daně a daně z příjmů vybraných
subjektů v oblasti bydlení, tak výpočet daňového zatížení a u spolku také výše disponibilních
prostředků. Tabulka také dále poslouží k závěrečnému srovnání a zhodnocení problematiky
týkající se daňového zatížení jednotlivých rozdílných typů organizací.
Užší okruh příjmů, které jsou předmětem zdanění, a možnost uplatnění odčitatelné položky pro
neziskové organizace způsobuje, že daňový režim spolku je výhodnější než u bytového družstva
nebo SVJ. U varianty V-3, kde byla ve výnosech zahrnuta vysoká částka smluvních pokut a
úroků z prodlení a chyběly zcela výnosy z nájemného, je i spolek povinen platit daň z příjmů,
tato je však oproti ostatním subjektům nejnižší.
U variant V-1 a V-4, kdy do výnosů nejsou započítány žádné pokuty a penále, je u všech
subjektů daňová povinnost 0 Kč a daňové zatížení nulové. V případě zdanění příjmů z pronájmu
společných prostor je výhodnější zdanění u SVN a SVJ oproti BD.
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Tabulka 3 Daňová povinnost Spolku vlastníků Vsetínská 2 (v Kč)
Výnosy
1. Správa domu
2. Smluvní pokuty a úroky z
prodlení
3. Úrok z běžného účtu
4. Úrok z termín. vkladu
Náklady
A. Opravy a údržba domu,
pojištění domu
B. Odměny členů výboru
C. Vedení účetnictví
D. Bankovní poplatky
Výsledek hospodaření
- Položky snižující ZD (1+3)
+ Položky zvyšující ZD (A-D)
ZD
Snížení ZD
ZD po snížení
Daň 19%
Daňové zatížení v %
Ušetřené prostředky

V-1
107 000
104 000
0

V-2
100 000
92 000
5 000

V-3
305 000
0
302 000

V-4
97 000
94 000
0

1 000
2 000
107 000
62 000

1 000
2 000
95 000
62 000

1 000
2 000
107 000
62 000

1 000
2 000
107 000
62 000

13 000
30 000
2 000
0
- 105 000
107 000
2 000
- 2 000
0
0
0
380

1 000
30 000
2 000
5 000
- 93 000
95 000
7 000
- 7 000
0
0
0
1 330

13 000
30 000
2 000
198 000
- 1 000
107 000
304 000
-300 000
4 000
760
0,25
57 000

13 000
30 000
2 000
- 10 000
- 95 000
107 000
2 000
- 2 000
0
0
0
380

Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 4 Výše daně z příjmů a disponibilních prostředků jednotlivých organizací
Výše daně z příjmů (v Kč)

Organizace/
varianta

Daňové zatížení (v %)

1

2

3

4

1

2

3

4

SVJ

0

950

57 380

0

0

19

19

0

BD

0

0

15 200

0

0

0

7,11

0

SVN

0

0

760

0

0

0

0,25

0

Zdroj: Vlastní zpracování

Závěr
Cílem příspěvku bylo na základě komparace daňových režimů vybraných typů organizací v
oblasti správy nemovitostí posouzení jejich daňového zatížení. Příspěvek se zaměřil na daň z
příjmů. Praktická aplikace byla provedena na modelových příkladech.
Pro porovnání byly vybrány tři subjekty v oblasti správy nemovitostí, a to společenství
vlastníků jednotek, bytové družstvo a spolek vlastníků nemovitostí. SVJ a BD jsou zdaňovány
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v režimu ziskových subjektů, pro spolek vlastníků nemovitostí platí zvláštní daňový režim
stanovený pro veřejně prospěšné poplatníky. Výhodou pro spolek je, že nezdaňuje ztrátovou
hlavní činnost a může si uplatnit zvláštní odpočet od základu daně – 30 %. Na druhou stranu si
ale nemůže uplatnit odpočet na dary jako SVJ a BD. V případě nájemného u bytů
pronajímaných členům družstva jsou SVJ a bytové družstvo díky osvobození v obdobném
postavení jako neziskový subjekt – spolek. V případě nájemného plynoucího z bytů
pronajímaných nečlenům je situace odlišná, u družstva je toto nájemné zdanitelným příjmem.
Z porovnání postupu zdanění a daňového zatížení u konkrétních subjektů se zvoleným výnosy
a náklady lze říci, že nejvýhodnější je režim neziskových organizací u Spolku vlastníků
Vsetínská 2, kdy lze využívat zvláštní odčitatelnou položku, a tím si snížit základ daně. Do výše
základu 300 000 Kč tak spolek není povinen platit daň z příjmů. Je však nucen sledovat výši
ušetřených prostředků a jejich profinancování v hlavní činnosti v dalších třech letech. Pokud
by organizace v oblasti bydlení neúčtovala o smluvních pokutách a úrocích z prodlení, a také
nepronajímala společné prostory, daňová povinnost bude u všech subjektů nulová. V případě
zdanění příjmů z pronájmu společných prostor je výhodnější zdanění u SVN a SVJ oproti BD.
V příspěvku byla problematika posouzena z daňového pohledu, pro doporučení pro praxi, by
bylo vhodné přihlédnout i k jiným hlediskům, např. právnímu nebo účetnímu.
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EPIDÉMIE ALIMENTÁRNYCH OCHORENÍ NA SLOVENSKU V DÔSLEDKU
NEDODRŽANIA OSOBNEJ A PREVÁDZKOVEJ HYGIENY PRI PRÁCI
S POTRAVINAMI
EPIDEMICS OF FOODBORNE DISEASES IN SLOVAKIA FOR FAILURE TO
COMPLY PERSONAL AND OPERATING HYGIENE IN FOOD HANDLING
Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský
Abstrakt
Cieľom práce bola analýza výskytu epidémií alimentárnych ochorení v dôsledku nedostatkov
pri práci s potravinami. Pomocou systému EPIS boli spracované údaje za roky 2006 – 2017.
Najviac ochorení vzniká pri nezistených činnostiach (62,2 %), nasleduje nízka hygienická
úroveň prípravy jedál (14,3 %) a nedostatky pri samotnej príprave jedál (17,8 %). Ako faktory
prenosu sa najčastejšie uvádzajú kontakt s chorou osobou (51,7 %), kontaminované ruky (11,5
%) a kontaminované prostredie (16,9 %).
Kľúčové slová:
alimentárne ochorenia, epidémie, EPIS, potraviny, osobná a prevádzková hygiena
Abstract
The aim of the work was the analysis of epidemics of foodborne diseases due to the
shortcomings in food handling. Using EPIS – epidemiological information system, data were
processed for the years 2006-2017. Most of the diseases are caused by unknown activities
(62.2%), followed by low level of hygiene (14.3%) and shortcomings in the preparation of meals
(17.8%). Contact with the sick person (51.7%), contaminated hands (11.5%) and contaminated
environment (16.9%) are the most common factors of foodborne diseases transmission.
Key words:
foodborne diseases, epidemics, EPIS, food, personal and operating hygiene

Úvod
Hygiena patrí v stravovaní k základným pojmom. Nedostatky v osobnej a prevádzkovej hygiene
sú veľmi nebezpečné. Napriek tomu, že hygienické návyky získavame už v detstve, považujeme
ich často za tak samozrejmé, že si ani neuvedomujeme, ako v nich môžeme chybovať. O
zvýšenej nutnosti dbať na osobnú hygienu sa začína hovoriť vždy viac vo chvíli, keď dôjde k
väčším zdravotným problémom (Nejezová, 2009).
Pracovníci manipulujúci s potravinami sú povinní udržiavať vysoký stupeň osobnej hygieny a
nosiť vhodný ochranný odev, pokrývku hlavy a obuv. Poranenia a rany, s ktorými bolo
pracovníkom dovolené pracovať, musia byť zakryté vhodnými nepremokavými obväzmi
(Nariadenie ES č. 852/2004, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).
Vytvorenie vhodných podmienok má napomôcť aj k tomu, aby sa zamestnanci mohli správať
hygienicky, aby výrobné procesy mohli bežať plynulo a vytvorili sa účinné zábrany proti
škodcom a nežiaducim mikroorganizmom. Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu
potravín, na manipuláciu s nimi a na ich umiestnenie na trh tvoria rámec pre zachovanie
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zdravotnej bezpečnosti potravín i pokrmov, pričom nadväzujú na zásady správnej výrobnej a
hygienickej praxe a HACCP systému (Zeleňáková et al., 2018).
Podľa Eberta (2018) je dôležité aby prevádzkovatelia potravinárskeho podniku zaviedli,
implementovali a udržiavali kontroly založené na princípoch kritických kontrolných bodov
analýzy rizík. Nedodržanie prísnych požiadaviek môže mať za následok narušenie kvality
a zdravotnej bezpečnosti potravín, ktoré je priamo spojené s poškodením zdravia konzumenta.
Na mikrobiologický profil hotového potravinárskeho produktu vplýva okrem kvality vstupnej
suroviny aj okolité prostredie počas výroby. Sem patrí vzduch, povrchy výrobných zariadení,
pokožka rúk ľudí manipulujúcimi s produktom, voda (Kostolníková et al., 2007).
Miera rizika vzniku infekčného alimentárneho ochorenia vždy závisí od aktuálnej hygienickoepidemiologickej situácie, lokality, individuálnej expozície, počtu exponovaných osôb
a podobne. Tieto ochorenia sú typické rôznorodosťou pôvodcov s krátkou inkubačnou dobou
a prenosom pomocou potraviny alebo vody (Motarjemi et al., 2014).
Spoločnou charakteristikou je vstup pôvodcu nákazy do organizmu cez tráviace ústrojenstvo
a jeho vylučovanie stolicou, prípadne močom. Zdrojom nákazy býva človek (chorý,
rekonvalescent, nosič) prípadne aj zviera ale aj životné prostredie. Ako zdroj sa môže uplatniť
aj človek zdanlivo zdravý, ktorý vylučuje stolicou alebo močom (trvalo alebo sporadicky)
pôvodcov nákazy (Golian a Zeleňáková, 2014; Neil et al., 2018).
Todd (2014) uvádza, že ľudské telo prenáša infekcie z telesných otvorov, predovšetkým
fekálne, nazálne, pomocou kože, ale aj močom. Pravdepodobnosť, že pracovníci spôsobujú
ochorenie zákazníkov a spolupracovníkov, závisí od viacerých faktorov: počet organizmov
potrebných na vyvolanie infekcie, miesto kolonizácie a dĺžka ich prenosu u infikovaných osôb.
Patogény nosa, hrdla, kože alebo fekálneho pôvodu sa s najväčšou pravdepodobnosťou
prenášajú rukami (najmä prstami a dlaňami), pretože ruky sú časti tela, ktoré sa často dotýkajú
úst, pokožky a análneho priestoru.
Rozsah a intenzita ochorení z potravín sa prejavuje u postihnutých rôzne: od jednorazovej
hnačky, ktorej väčšina ľudí ani nevenuje pozornosť, až po vážne ochorenia gastrointestinálneho
traktu, ktoré vyžadujú často hospitalizáciu a liečenie a v krajných prípadoch svojím priebehom
i ohrozujú život postihnutého (Neil, 2018; Ünüvar, 2018).
Cieľom práce bola analýza výskytu epidémií a sporadických ochorení v dôsledku
nedodržania osobnej hygieny a hygieny prostredia pri práci s potravinami, pomocou
epidemiologického informačného systému EPIS.
Metodika
Zdrojom informácií pre analýzu jednotlivých ukazovateľov (počet epidémií a počet
alimentárnych ochorení) boli tlačové zostavy z epidemiologického informačného systému
EPIS. Jednotlivé údaje boli spracované za roky 2006 – 2017. Zamerali sme sa predovšetkým
na analýzu alimentárnych ochorení podľa druhu pôvodcov, podľa zistených nedostatkov pri
výrobe potravín, a podľa faktorov prenosu – kontaminácia z prostredia a od osôb.
Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva (EPIS) zaviedol na Slovensku
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Systém bol vytvorený z prostriedkov
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prístupového fondu PHARE v rámci projektu Posilnenie surveillance a kontroly infekčných
ochorení v Slovenskej republike (URL 1).
Systém EPIS prostredníctvom internetu umožňuje hlásiť rôzne infekčné ochorenia nielen
pracovníkom RÚVZ, ale aj autorizovaným praktickým lekárom a laboratórnym pracovníkom.
Tým sa rapídne urýchľuje prenos informácií a prijímanie opatrení na zamedzenie ďalšieho
šírenia nákazy. V rámci systému sú všetky zložky navzájom prepojené a tým zabezpečujú
rýchlu vzájomnú informovanosť nielen autorizovaných odborníkov, ale aj verejnosti o
aktuálnej epidemiologickej spolupráci (URL 2).

Výsledky a diskusia
Analýza hlásených prípadov epidémií podľa zistených nedostatkov ukázala, že z celkového
počtu hlásených prípadov ich najviac vzniká pri nezistených činnostiach (62,2 %), nasleduje
nízka hygienická úroveň prípravy jedál (14,3 %) a nedostatky pri samotnej príprave jedál (17,8
%).
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Graf 1 Epidémie podľa zistených nedostatkov na Slovensku (2006 – 2017)
(EPIS; vlastné spracovanie)
Z analýzy hlásených prípadov epidémií podľa dôkazu faktoru prenosu vyplýva, že najviac
epidémií vzniká pri kontakte s chorou osobou (51,7 %). Kontaminované ruky sa podieľali na
vzniku 120 epidémií (11,5 %), kontaminované prostredie ovplyvnilo vznik 177 epidémií (16,9
%). Môžeme tiež konštatovať, že nárast epidémií v dôsledku kontaminovaných rúk veľmi
rýchlo narastá. Naopak najmenej prípadov je hlásených v dôsledku kontaminovanej vody (1,7
%).
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Graf 2 Epidémie podľa dôkazu faktoru prenosu na Slovensku (2006 – 2017)
(EPIS; vlastné spracovanie)
Umývanie rúk je základným preventívnym opatrením na ochranu proti šíreniu ochorenia a je
jednou z primárnych postupov na zníženie prenosu baktérií, či už z človeka na človeka, alebo
z človeka na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami. Hlavným dôvodom obmedzenia
kontaktu medzi potravinami určenými na priamu spotrebu a ľudskými rukami je zabrániť
prenosu vírusov a baktérií, ktoré sa už nachádzajú v ľudských organizmoch. Ďalej sa zistilo, že
neumytím rúk po použití WC, sa rukami pracovníka môžu prenášať najmä fekálne patogény.
Vyšetrovanie výskytu ochorení spôsobených potravinami ukázalo, že nedostatočná osobná
hygiena, predovšetkým neúčinné umývanie rúk, v prvom rade významne prispieva k
ochoreniam spôsobených potravinami a v druhom rade tieto ochorenia spôsobuje nedostatočná
kontrola teploty jedla (Lambrechts et al., 2014).
Súhlasíme s vyjadrením Richarda (2008), že ľudia, ktorí sa podieľajú na každej fáze výroby
potravín od farmy po stôl musia prevziať zodpovednosť za prevenciu infekcií a zničenie
patogénov. Zamestnanci by mali byť vyškolení o tom, ako zaobchádzať s potravinami, ako aj s
hygienickými postupmi a technikami umývania rúk.
Shojaei et al. (2006) vykonali v Iráne kontrolu rúk zamestnancov v potravinárskom podniku.
Ich štúdia ukázala, že v Iráne majú problém s dodržiavaním osobnej hygieny u zamestnancov,
čo vedie k vážnym problémom, ktoré si zaslúži ďalšie kontrolovanie iránskymi orgánmi.
Ukázalo sa že 109 pracovníkov (72,7 %) z celkového počtu 150 malo kontaminované ruky s
jedným alebo viacerými patogénnymi baktériami. Úroveň mikrobiálnej kontaminácie bola
veľká u 88 ľudí (80,7 %), mierna u 14 (12,8 %) a ľahká v 7 (6,5 %) prípadoch. Najčastejšie
potenciálne patogénne baktérie izolované z rúk iránskych spracovateľov potravín v prvom
štádiu boli Bacillus spp. (28,6 %), Escherichia coli (22 %), Entrobacter spp. (14,6 %),
Klebsiella spp. (13,3 %) a Staphylococcus aureus (12,6 %).
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Napriek tomu Todd et al. (2014) tvrdia, že aj keď výrobcovia potravín tvrdia, že budú
dodržiavať osobnú hygienu, bez systematického monitorovania dodržiavania pravidiel osobnej
hygieny takéto výskumné štúdie nemusia mať žiadny pozitívny účinok na zamestnancov, ktorí
sa môžu dôkladného umývanie rúk zdráhať.
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Graf 3 Počet najviac hlásených alimentárnych ochorení na Slovensku podľa druhu
pôvodcu (2006 - 2017) (EPIS; vlastné spracovanie)
Analýza hlásených druhov alimentárnych ochorení na Slovensku za obdobie 2006 – 2017
ukázala, že najväčší počet ochorení spôsobuje Salmonella enteritidis až 43,5 %. V posledných
dvoch rokoch sa ročne vyskytlo až 250 ochorení zapríčinených salmonelami. Druhým
najčastejším ochorením na Slovensku je kampylobakterióza (19,6 %). Rotavírusy (14,2 %)
predstavujú od roku 2006 stúpajúci trend, najvyšší počet ochorení bol zaznamenaný v minulom
roku - 2017 (107 prípadov). Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa v ostatnom období čoraz častejšie
vyskytujú patria: enteritické hnačky vyvolané norovírusmi (9,8 %) a infekčné hepatitídy
prenášané fekálno-orálno cestou (VHA – 8,6 %).
Regionálne úrady verejného zdravotníctva zistili, že za výskytom viacerých epidémií boli
katastrofálne sociálno-hygienické podmienky, ktoré súviseli s nízkou úrovňou bývania a
stravovania, ale najmä nezaočkovanosť rizikových skupín obyvateľstva. Medzi najčastejšie
druhy opatrení, ktoré boli uskutočňované v ohniskách nákazy patrili: dezinfekcia,
vyhľadávanie podozrivých z nákazy a ochorenia, zákaz výkonu epidemiologicky závažných
činností, preškolenie osôb pracujúcich s potravinami, technické opatrenia, vyšetrenie zvierat,
zdravotná výchova, informovanie zainteresovaných, sprísnenie hygienicko-epidemiologického
režimu, likvidácia odpadu, laboratórne vyšetrenie faktoru prenosu, zákaz činnosti
potravinárskej prevádzky a likvidácia faktoru prenosu.
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Záver
Problematika hygieny zamestnancov pri práci s potravinami je dôležitou súčasťou pre výrobu
mikrobiologicky bezpečných potravín. Neustále vykonávajúce kontroly v prevádzkach, ktoré
sa týkajú dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov, dávajú akýsi varovný prst
zamestnancom, že by sa mali v tejto oblasti zlepšiť. Zvyčajne sa pracovníci po prvej kontrole
striktne držia a dávajú si pozor po nasledujúcu kontrolu. Avšak po čase, ak nepríde hrubší trest
alebo pokuta, nemôžeme očakávať zlepšenie. Táto chúlostivá téma sa týka nás. Našou osobnou
hygienou prezentujeme samých seba, svoju výchovu.
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