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ÚVOD  

 
Rok 2018 je ve znamení 11. výročí založení Vysoké školy obchodní a hotelové.  

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

v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu.  

 

Konference slouží k setkávání zástupců akademických obcí vysokých škol, výzkumných 

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

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

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

problémech a současných trendech týkajících se tématu konference a studentského workshopu, 

který je součástí programu.  

 

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

zároveň je ovlivňován působením řady faktorů z různých oblastí. Tyto jsou často nezávislé na 

možnostech a zdrojích jednotlivých subjektů. S dynamicky se měnícím prostředím rostou nároky 

na znalosti a dovednosti pracovníků, včetně schopnosti analýzy kvality v podnicích různých odvětví 

služeb. Vysoká škola obchodní a hotelová svým působením přispívá k rozvoji těchto schopností, a 

to jak prostřednictvím svých vědeckovýzkumných aktivit, tak snahou neustále rozvíjet a inovovat 

své studijní programy. Jako relativně mladá vysoká škola se nezaměřuje pouze na teorii, ale cílí 

dále – zejména do podnikové sféry a úzké provázanosti s praxí. Flexibilně reaguje na požadavky 

trhu práce prohlubující obor cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, což dokazuje velmi 

vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce.  

 

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

 

1. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj  

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

3. Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu  

4. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu  

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

přinese konference spoustu zajímavých informací a poznatků obohacujících pedagogický proces, 

vědeckovýzkumnou činnost a sepětí vědy a výzkumu s praxí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno. 4. dubna 2018                                                        prof. Ing Stanislav Kráčmar, DrSc. 
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ANALÝZA KVALITY ENOGASTRONOMICKÝCH SLUŽEB  

ANALYSIS OF THE QUALITY OF ENOGASTRONOMY SERVICES 

Pavla Burešová, Miroslav Fisera, Ivana Daňhelová, Stanislav Kráčmar 

 

Abstrakt 

Analýza kvality enogastronomických služeb zahrnovala 35 malých vinařství a 35 restaurací. 

Do analýzy bylo zapojeno 353 respondentů. Byly využity následující metody – osobní 

rozhovory, anketa a mystery guest. Cílem analýzy bylo zjistit úroveň a rozsah 

enogastronomických služeb poskytovaných v restauracích a přístup k párování vín s pokrmy u 

producentů vína a spotřebitelů. Klíčovými kritérii hodnocení restaurací byla nabídka vín a 

informace uvedené v nabídkovém lístku, nabídka lokálních pokrmů, kvalita servisu a 

komunikace se zákazníky. Ve vinařstvích byla zkoumána kvalita poskytovaných informací o 

stylech nabízených vín a jejich vhodném párování s pokrmy.   

 

Klíčová slova: 

Enogastronomie, menu, servis, víno. 

 

Abstract 

The quality analysis of enogastronomy services covered 35 small wineries and 35 restaurants. 

There were 353 respondents involved in this analysis which included the following methods – 

personal interviews, surveys and mystery guest. The aim of the analysis was to elicit the level 

and range of the enogastronomy services provided in the restaurants and to identify the 

approach to matching wines with dishes by wine producers and consumers. The key test of the 

restaurants´ evaluation was the range of wines and information stated in wine lists, the offer of 

local dishes, the quality of service, and the communication with clients. In wineries  we have 

examined the quality of presented information of the style of wines offered on site and of their 

suitable matching with particular dishes. 

 

Key words: 

Enogastronomy, menu, service and wine. 

 

Úvod 

Tradiční národy mají gastronomické zvyklosti pevně ukotveny ve své kultuře, ale nebylo tomu 

tak vždy. V posledních desetiletích se velmi rychle mění tvář gastronomie pod vlivem změn 

životního stylu a trendy. Naše společnost znovu nachází obdiv ke gastronomii a stále si hledá 

správný směr. Vedle tradičních kulinářských metod s využitím běžných technologií se 

uplatňuje vakuové vaření – Sous Vide a molekulární gastronomie, která využívá nové 

technologie ke změně konzistence a struktury pokrmů. Mění se používání kořenících složek, 

které nahrazují např. čerstvě natrhané divoké byliny. Při servisu se mění design, který uplatňuje 

talíře všech velikostí a tvarů (malé, velké, dělené talíře, různé segmenty složené z více vrstvení 

talířů a misek). Současný trend vychází z digitální gastronomie s využitím mobilních 

technologií, které stále častěji ovlivňují zákazníka při rozhodování k návštěvě restaurace či baru 
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a k nákupu služeb. Vizuální gastronomie doprovázená obrazovými a zvukovými efekty 

v průběhu stolování se stává dalším doplňkem gastronomických požitků. Také vinaři využívají 

nové dokonalé technologie, které umožňují produkovat mnoho stylů vín vhodných 

k dokonalému využití v gastronomii.  

Současní spotřebitelé vyhledávají vedle tradičních místních pokrmů také globální pokrmy a 

nápoje o čemž svědčí poslední výzkumy a vysoká účast na enogastronomických festivalech a 

gastronomických akcích. Burešová a Pavloušek  (2015) uvádí „Slovo enogastronomie se 

rozšířilo z Itálie, kde označuje harmonické párování vín a pokrmů. Enogastronomie – snoubení 

vína s pokrmy, souvisí s kulturou, která se vyvíjí a proměňuje působením okolních vlivů a 

trendů“. 

 

Materiál a metodika 

Realizovaná šetření využila kombinaci metod empirického výzkumu a kvalitativní metody 

Mystery Guest. Primární data byla získaná technikou osobních a telefonických rozhovorů, 

pozorováním, analýzou a komparací webových stránek zkoumaných subjektů a ankety. 

Celosvětově uznávaná metoda Mystery Guest je jednou z nejefektivnějších metod používaných 

pro zjištění kvality služeb v restauracích. (Stucker, 2004) V období dvou let bylo prozkoumáno 

35 vinařství a 35 restaurací v různých krajích, z toho 10 v Praze, 4 ve Středočeském kraji, 8 v 

kraji Plzeňském, v Jihočeském kraji 3 restaurace a v Jihomoravském kraji 10 restaurací. Anketu 

vyplnilo 353 respondentů. Cílem šetření bylo zjistit, jaká je úroveň a kvalita enogastronomie a 

zda dovedou vybrané provozovny nabídnout víno k pokrmům. Mezi klíčové prvky patří znalost 

a způsob uplatňování principů enogastronomie. Dalším aspektem bylo sledování profesionální 

nabídky vín, pokrmů a sortiment nabídky. Hodnotícími parametry byla úroveň kvality 

obsluhujících – odborné znalosti a dovednosti ve zkoumaných restauracích a vinotékách. 

Rattingovou metodou škálování byla měřena kvalita služeb (v rozmezí 1-5, kde nejvyšší 

hodnota 5 je nevyhovující). U vinařů bylo zjišťováno, zda podávají odpovídající informace o 

stylech vín a vhodnosti párování vín s pokrmy. Další šetření bylo zacíleno na uvádění 

relevantních informací na etiketách se zaměřením na charakteristiku vína a případné doporučení 

vín k vybraným pokrmům? Údaje byly porovnávány s informacemi uváděných na webových 

stránkách. Shromážděná data byla vytříděna, zaznamenána a dále za využití statistických metod 

graficky znázorněná, komparována a vyhodnocená. Metodika a techniky kvalitativního 

výzkumu byla zpracována podle Hendl (2005).  

 

Výsledky a diskuze 

Na otázku – co znamená enogastronomie byly zaznamenány rozdílné odpovědi. Pracovníci 

vinoték a vinařství odpověděli, že vědí, co znamená enogastronomie, jinak tomu bylo u běžných 

spotřebitelů a také u obsluhujících v restauracích. Výsledky ankety znázorňuje obrázek 1. 

Celkem byla shromážděna data anketních odpovědí od 353 respondentů, kterými byli účastníci 

gastronomických a vinařských festivalů a výstav. Zájem o párování vína s jídlem preferuje 74,2 

% dotazovaných.  

Na osobní či telefonický dotaz manažerů restaurací jsme získali informace o velmi dobré 

připravenosti zaměstnanců pro poskytovaných enogastronomických služeb (všichni obsluhující 
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jsou pravidelně proškolení ve znalostech charakteristiky vína a uplatňování principů párování 

vín s pokrmy). Uvedená tvrzení jsme následně ověřili metodou Mystery Guest. Výsledky se 

však bohužel neshodovaly s tvrzením manažerů. Při hodnocení restaurací byla 100 % 

spokojenost s kvalitou služeb pouze u dvou navštívených provozoven. Obsluhující 

profesionálně a odborně bez vyžádání doporučili pokrm (specialitu v odpovídající ceně) a 

k němu odpovídající vína. V ostatních provozovnách se reakce obsluhujících na naši žádost o 

doporučení pokrmu a vína lišily. V 7 restauracích číšník doporučil až na opakované žádosti 

pokrm a poté víno, které by se s pokrmem vhodně párovalo. Ve 26 provozovnách jsme byli 

odkázáni na vlastní výběr a neprofesionální přístup. Reakce obsluhujících zněly např. „Já 

nevím“. „To máte těžké“. „Musíte vybrat sami“, „Aha, to jste mě zaskočili, to máte složité“. 

 
 

Obr. 1: Uplatnění enogastronomie  

 

 „Záleží, co máte rádi…“ Poslední odpověď bychom obsluhujícímu personálu nemohli 

vytknout, protože každý má jiné preference, ale na druhou stranu taková odpověď působí 

neprofesionálně, pokud číšník neprojeví hlubší zájem o preference a přání zákazníka. V jedné 

z restaurací nám bylo číšníkem nabídnuto víno: „bílé nebo červené“. Ve dvou případech nám 

přinesli víno, které se neshodovalo s deklarovaným ročníkem uvedeném v nabídkovém listu. 

Hodnocené restaurace se dostaly se svým hodnocením 3,5 pod průměr. 

Nabídka lokálních pokrmů 

Cca 80 % restaurací se na svých webových stránkách prezentuje tím, že používají pouze 

sezónní, lokální a čerstvé suroviny při přípravě pokrmů. Webové stránky s lokální nabídkou 

prezentovalo osm provozoven, které se rozdělily na dvě skupiny. První, která nabízí speciální 

– tematicky zaměřená menu v rámci nabídky většinou víkendových akcí, jako např. rybí, 

zvěřinové, vepřové hody, kuřecí menu, vinobraní aj. Druhou skupinu tvoří provozovny, které 

upozorňují na to, že používají čerstvé sezónní potraviny. Příkladem jsou degustační večeře, při 

kterých jsou zařazeny do nabídky sezonní pokrmy podle ročního období: ze zvěřiny, tykví, hub, 

ryb, jehněčího, zeleniny, chřestu, jahod aj., ale také tematické akce jako jarní, velikonoční nebo 

aprílové hody. Pouze necelá třetina restaurací nabízela menu ze sezónních a místních surovin 

(deset restaurací).  
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Nabídka nápojů a vinný list 

Dalším zkoumaným atributem byl vhodně tvořený nápojový nebo vinný list s odpovídajícími 

standardy, provedením a nabídkou.  

V osmi navštívených gastronomických provozovnách byl předložen samostatný vinný list, 

splňující všechny náležitosti, odpovídal aktuální nabídce vín a byl dostupný k nahlédnutí 

v tištěné podobě i v elektronické na internetu. V dalších třech restauracích byla nabídka 

vinného lístku nevyhovující a neodpovídala reálné nabídce vín (nejčastěji se lišily reálně 

nabízené ročníky vín s uvedenými ve vinném lístku). V jedné z provozoven jsme si objednávali 

víno na pátý pokus (ve zbývajících čtyřech případech víno právě došlo). V deseti případech 

nebyl nápojový ani vinný lístek k dispozici a základní informace k vínům nebyly poskytnuty. 

 
Obrázek 2: Vinný list – nabídka vín  

Velkým nedostatkem je také absence vinných lístků na webových stránkách provozovny a o 

chybějících a neúplných informacích jako ročníky (ze 14 přívlastkových vín, uvedených na 

vinném lístku, uváděla ročník pouze u tří vín), rovněž nebyly uvedeny kategorie vín. V jedné 

z prestižních pražských restaurací mají uvedená růžová vína až za červenými a v další restauraci 

uváděli na vinné kartě pořadí červená vína a po nich bílá vína.  

Profesionální podávání vín 

Během návštěv gastronomických zařízení byly ověřovány standardy platné pro podávání vín 

(objednávka a doporučení nápoje, prezentace, otevření, vhodný inventář, manipulace s vínem, 

komunikace a profesionalita při servisu vín tichých, ale také šumivých). U vína v lahvi, která 

byla vybrána z vinného lístku je obecně doporučeno prezentovat a otevřít před hostem. Bylo 

hodnoceno, zda je obsluhující personál zkoumaných restaurací odborně znalý a jak ovládá 

patřičné dovednosti (představení vína, otevření, případné posouzení, nalití, dolití, informace a 

doporučení k jídlu). Padesát dva procent obsluhujících prokázalo odbornost při podávání vína, 

v souladu s profesními standardy. Nejčastějším nedostatkem, který se opakoval, při servisu vína 

je, že objednané víno (v lahvi) nebylo hostům prezentováno. Obsluhující nepředstavil víno a 

rovnou otevřel láhev. Otevírání lahve s vínem se neobešlo bez chyb (neproběhlo pomalé a tiché 

vyjmutí korku, ale neodborným zacházením byl způsobován hluk). Ve 4 restauracích byla 

nevhodně zvolená vývrtka – obsluhující nepoužívali otvírač typu „číšnický nůž,“ ale vývrtku 

s dvěma rameny, která je neprofesionální, vhodná pro použití do domácnosti. Jinde obsluhující 

nebyl schopen dokončit otevření láhve a museli jsme pomoci s vyjmutím korku. Častou chybou, 

která se vyskytovala při servisu, bylo nalévání příliš plné sklenky (až po okraj) a nedodržení 

22,86
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28,57

11,43
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verbální nabídka
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správného společenského pořadí. Nejčastěji obsluhující při podávání vína nedrželi sklenku za 

nožku, ale za kalich – v horní části sklenice. Ve třech restauracích – při otázce proč je víno 

uzavřeno jinak než tradičním korkem (šlo o plastový uzávěr), obsluhující nebyli schopni 

reagovat. Jeden z číšníků trval na tom, že to je korek a další uvedl, že v tom nevidí rozdíl. U 

láhve uzavřené šroubovacím uzávěrem nedovedl obsluhující vysvětlit proč tomu tak je a jeho 

reakce zněla „nevím, to asi bude stolní víno“. 

Enogastronomie ve vinařství 

Popis stylu vína je důležitý pro rozhodování o nákupu a párování s pokrmy. Ve zkoumaných 

vinařstvích bylo šetření zaměřeno na informace o nabízených stylech vín a jejich implementaci 

do gastronomie (párování s pokrmy). Etiketa, která se dá považovat za rodný list vína je zároveň 

klíčovým spojníkem v komunikaci mezi vinařem a koncovým zákazníkem. 31 % vinařů 

neuvádí patřičné informace o stylu vína a párování s pokrmy viz Obrázek 2. Na otázku zda jsou 

koncoví zákazníci seznamováni s enogastronomií, odpověděli zástupci zkoumaných vinařství 

kladně.  

 
Obrázek 3: Popis vína a informace o vhodnosti pokrmu 

Analýza webových stránek vinařství však vykazovala zajímavá zjištění. Producenti vína na 

svých stránkách uvádějí mimo hlavní činností např. sekci ubytování, restaurace, vinárna či 

vinotéka. Z uvedeného zjištění se předpokládá širší využití principů enogastronomie např. 

prostřednictvím řízených degustací vín spojených s ochutnávkami vhodně připravených 

lokálních pokrmů. Téměř u poloviny vinařství (49 %) na webových stránkách nebyla uvedená 

charakteristikou stylu nabízených vín a případné doporučení k  pokrmům. Vzhledem k stále se 

zvyšující oblibě vín v kombinaci s pokrmy by bylo žádoucí pro vinaře více využívat principy 

enogastronomie jako prostředku podpory prodeje. 

Závěr 

V posledních letech sledujeme stále se zvyšující zájem o víno a gastronomii. Zejména mladší a 

střední generace spotřebitelů reaguje na změny v široké nabídce stylů vín (organická vína, vína 

vyrobená kvevri metodou). Spotřebitelé vyhledávají tradiční, lokální i globální pokrmy, nápoje 

a rádi experimentují, což dokazuje vysoká účast návštěvníků na gastronomických a vinařských 

akcích. Na základě srovnání výsledků v průběhu posledních let lze vyhodnotit zvýšenou 

informovanost o enogastronomii. Rezervy se vyskytují u kvality poskytovaných služeb, 

v odbornosti, v kvalitě sestavení nabídky a profesionálním přístupu obsluhujících 

v restauracích.  
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Obsluhující by měli projevovat více entuziasmu a profesionální přístup. Majitelé a manažeři 

restaurací by měli sledovat trendy a podchytit potřeby zákazníků. Měli by dohlédnout na 

standardy při vytváření nabídky, sjednotit informace na webových stránkách s aktuální 

nabídkou a kontrolovat dodržování standardů při poskytování enogastronomických služeb.  

U vinařů se úroveň kvality stále zvyšuje, avšak chybí komplexní údaje o stylu vín a jejich využití 

v gastronomii např. na etiketách a také na webových stránkách.  

Predikovat další vývoj enogastronomie z přístupů samotných vinařů na využití lokálních vín v 

gastronomii není jednoduchou záležitostí. S ohledem na současné trendy využívající 

gastronomii v plné míře včetně požitků také kultura konzumace vína ve spojení s pokrmy se 

pomalými krůčky zabydluje jak ve vinařstvích tak také mezi zákazníky.  Vývoj stoupající 

spotřeby vín od počátku devadesátých let dvacátého století souběžně vykazuje zvyšující se 

zájem o enogastronomie a lze očekávat, že za řízené podpory ze strany vinařů a také 

gastronomických provozoven bude nadále zesilovat. 
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ECONOMIC SPECIFICS OF AGRARIAN MARKETS WITH REGARD 

TO FINANCING OF AGRICULTURE 
Milan Palát, Šárka Palátová 

Abstract 
This paper deals with an economic substantiation of the support of agriculture and 

characteristics of effects of particular types of grants. Agrarian markets keep gradually 

changing due to ongoing globalization processes. The support for produced commodities is 

declining in a system of grants of direct payments and project-drawn structural supports. The 

existing system of grants in agriculture is a very sensitive area for European policy makers. 

Therefore, the general conception and potential reforms of the Common Agricultural Policy of 

the European Union ranks among the most polemical topics. 

Key words: 

direct payment, grant, agriculture, Czech Republic, EU Agricultural Policy. 

 

Introduction 
At present, agriculture is a deeply discussed topic in the European Union. There were no major 

variations in Common Agricultural Market until the EU enlargement in 2004. However, 

existing member countries were afraid that the European market could be flooded by cheep 

crops and food. These apprehensions finally didn’t come true and, on the contrary, the EU-15 

countries gained an advantage through an access to agricultural markets in new member 

countries. The period when the Czech Republic and other countries of Central and Eastern 

Europe became members of the European Union was very complicated. At that time, EU 

established members reached already a high integration level and the enlarged EU needed to 

find its future direction that would create conditions for a long-term competitiveness in the 

global context and, at the same time, to guarantee a social standard within the presented social 

model. An increased integration of markets and its growth became the main stimulation for the 

development of the agricultural market and results in an important shift in geographical and 

commodity distribution. 

 

Literature Retrieval 
In connection with the substantiation of support of agriculture even in liberal models of the 

agricultural policy in developed countries a number of specificities of this sector is generally 

mentioned, which negatively affects the income position of its business subjects. It is obvious 

that income disparity is caused by a number of factors, which cannot be directly impacted and, 

therefore, a low and variable income of agricultural producers in developed countries is 

considered to be the main argument of the high level of support for agriculture. If we come out 

from the theory of economics of prosperity and the Pareto effective allocation then it is possible 

to define ranges of problems in practice, which disturb the model of perfect competition as a 

condition of an effective market allocation. According to Samuelson and Nordhaus (2013), it 

concerns market failures, externalities and imperfect information. In the case of market failures 

the condition of perfect competition on the market of products, services and production factors 

is not fulfilled; there is no market for all commodities (Williamson, 1971).  Above all, in 

processing and distribution, there are various monopolization limitations. Externalities are 

cases, when an economic activity of one subject changes profits or utility of another economic 

subject being not explained by market. 

A control measure is necessary (using taxes or grants) according to the effect of changes due to 

externalities. Imperfect information means that not all information necessary for decision 
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making of a concrete subject is available and obtaining such information is connected with other 

costs. 

 

Problems of allocation and distribution can be separated from each other, which can enable to 

carry out the redistribution of equipment by considered products and thus to determine the size 

of particular subjects and subsequently to use prices as indicators of relative scarceness. From 

the point of view of principles of the market economy, an effective allocation is achieved if an 

economic subject compares costs of its activities with social costs and carries out selection 

reflecting these costs (Swinnen, 2012). Within an economic policy of a country or a 

supranational group, a part of sources is used as transfers in the form of various grants. It refers 

to the redistribution of the part of income on the basis of preferences in relation to target groups 

within economics. In this respect, the transfer is defined as a flow of payments from one factor 

(subject) in economics to another, which is not linked to the flow of goods and services. 

Through grants, transfers are generally created and are reflecting changes in the distribution of 

income. 

 

Different types of grants and direct payments have been used in agriculture (WTO, 2018). 

According to the rate of deforming effects and their use in agrarian policy it is possible to divide 

grants into four groups direct price support, proportional grants of primary factors, output grants 

or grants associated with using inputs and direct grants into the recipient income (Bečvářová, 

2010). According to Bečvářová (2011), direct payments are defined as a transfer of a financial 

amount into the recipient income independently of its present production and prices of 

agricultural products. This transfer requires a redistribution of income from urban to rural 

households and, finally, it may cause changes in the allocation of sources among sectors within 

the whole economy, which can have certain benefits for the society. Such a type of the support 

of agriculture was included in the policy of economically developed countries (European 

Union, USA, Switzerland and Canada), that prefer the redistribution of incomes. For 

economically less developed countries, it is more useful to use the direct support of prices. The 

use of direct income payments does not show a zero negative effect on prosperity but this effect 

is smaller than in case of using political tools directly affecting prices of products and inputs. 

In case of an income grant in the form of an amount per hectare deteriorative effects on agrarian 

market have not been noted, if grants are provided regardless of the use of land (Grega, 2005). 

However, if direct payments are related to an animal or the unit of production they interfere 

with market and lower economic well-being. Direct payments present a certain secure income 

point of an agricultural production enterprise. 

 

Results and Discussion 
The use of direct payments in agriculture increases the income of the recipient (agricultural 

producer) and affects its decision making on the production in the sector through numerous 

effects.  

 

Effects on the recipient welfare and subsequent investment decision making 

 immediate increase of the recipient’s welfare – A redistribution of income from urban 

to rural households causes sector changes in the allocation of sources in the economy 

and lowers the aversion to risk for the majority of recipients in the sector of agriculture. 

 support of the recipient decision making for investments to agriculture – The main 

stimulus consists in increasing the total production. With innovations, farmers are able 

to produce more. 
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 Increase of income and welfare – Results of individual decision making for investments 

and for the selection of the production structure should result in the reduction of 

production costs and higher effectiveness, which leads to better competitiveness within 

commodity verticals in agricultural business. 

 

Effects on consolidation in the sector 

The consolidation of business base in the sector of agriculture can be specified by two 

tendencies of the impact of direct payments: 

 

 Slowdown of the process of consolidation – It results in inefficient enterprises which 

remain on the market due to the provision of direct payments. Their losses are covered 

or they can obtain income from increasing prices of land. 

 Acceleration of the process of consolidation – If it is an effective source for innovations 

it contributes to the development of agriculture, but, at the same time, it results in a 

gradual decline of enterprises, which are not able to compete on the market and thus, 

they are gobbled up by successful enterprises. 

 

The choice of a basis for the provision of payments can affect structural changes of particular 

producers. 

 Uniform payment for a farm – an original structure of an agricultural enterprise was 

preserved and there was no pressure on structural changes. Approximately 53 % of the 

EU agricultural area corresponds to this type of grants. 

 Partially decoupled systems – a part of grants is paid by direct payments and a part is 

based on decisions of particular countries. This type of grants includes 10 % of the EU 

agricultural area. 

 Payments for area – the type of regional grants used particularly in France and Germany. 

The result of using these payments is a fact that extensive companies obtain more than 

the intensive ones, land remains in agriculture as a source to obtain advantages and it 

results in the increase of land price. There are also trends to withdraw grants from this 

sector, see Grega (2005). 

 

The European Union attempts above all for the permanent strengthening of the grant policy on 

the basis of direct payments. It is, however, problematic to evaluate if direct payments affect 

the production decision making of a producer, if it affects the growth of agricultural production 

and if it affects decision making concerning the allocation of production sources in the course 

of time (Bečvářová, 2007). 

Conclusion 

Grants have become a frequently used tool also within the support of an agricultural sector. The 

use of grants is connected with economic costs, which affect a difference between expenditures 

of a society for the given grant policy and their demonstration in the recipient income. A 

withdrawal of the support of prices meets requirements to limit interventions into market giving 

a possibility for using supports of agriculture according to specificities and decisions of 

particular countries of the European Union. However, at the same time, it brings risks 

particularly for new EU-10 member countries. It refers to uncertain possibilities of the use of 

direct decoupled payments when the level of direct payments is balanced gradually and the 

national budget participates in this type of reimbursement only partially and to a defined extent. 
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Thus, a basis to achieve the competitiveness for primary producers has been deformed, which 

appears to be a problem on the market when the pressure of the food industry and the market is 

pushing for decreasing the level of product prices. If producers obtain a different level of grants, 

their possibility to respond to the decline of prices given by demand can be reduced. Therefore, 

“top-up” payments have been introduced, which should lower disadvantaged of domestic 

producers.  

Throughout the long-term, production risks can be reduced using direct payments, which results 

in a lower averse to risk for the majority of producers. They are positively motivated particularly 

to investing in the innovation of operations, technologies and production systems, which results 

in an increase of total production and also competitiveness of producers in the future. The whole 

process becomes evident in the reduction of costs of production, advantages of primary 

producers in agriculture and also expectations of reforms (CAP, 2018). Decision making 

concerning the allocation of other sources of financing, which is related to programme oriented 

measures and criteria of completing the total conception of improving technological processes 

using innovations and methods of proper agricultural practices for the growth of 

competitiveness of producers and their contribution to the development of regions, appears to 

be a risk. The ability of particular countries to decide independently to fulfil the conception of 

common agricultural policy becomes evident in particular fields of the grant policy, in 

completing intentions, plans and priorities of the operation programme of agriculture, 

horizontal measures and particular axes of the program of the development of the country. Thus, 

research into these specific problems of the development of agriculture but also the present 

corporate environment becomes an important part of decision making on the choice of tools 

concerning this important sector. 
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FOOD SELF-SUFFICIENCY IN EU 

Eva Lukášková, Kateřina Pitrová, Helena Velichová, Zdeněk Málek 

 

Abstract 
The article presents data related to EU self-sufficiency in plant and livestock commodities. 

The EU as a whole is self-sufficient, with the exception of soybean production. Statistical data 

on individual commodities are processed graphically. 

 

Key words: 

Food self-sufficiency, European Union, production, consumption, export, import 

 

Introduction 
EU states among themselves mutually traded within the common internal market, on the one 

hand, exports and then from the other country’s imports, essentially food substitutes, countries 

are mutually competitive in varying degrees, which is due to the different approach of states 

to the subsidy policy in the framework of the common agricultural policy.  As a whole, the 

EU is essentially self-sufficient in food. States that they are closest to self-sufficiency are 

particularly France and Poland. 

 

Methodology 
As part of the EU self-sufficiency analysis, statistical data was used, which was elaborated 

graphically and discussed. The main plant and then animal commodities are listed. Data 

relating to production, consumption, import and export were processed.  

 

Results and discussion 

Based on the results of the European Commission’s statistical survey, 313.4 million tons of 

cereals were harvested in EU countries in the marketing year 2015/2016, out of a total area of 

57.29 million ha, of which the usable production amounted to 310.5 million tons. This was an 

above-average cereal production in the EU. Harvest of wheat grown in the EU this year is a 

record. The total supply of cereals covered without problems in domestic consumption of the 

European market for food, feed and industrial use. (EAGRI, 2016)
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Figure 1 Cereal production in the EU countries in the marketing years 2015 - 2017 in millions 

of tons 

 

In individual EU countries, legumes hold an area of 17% of arable land and the most cultivated 

legumes are peas (50%) and beans (40%). To a lesser extent (up to 10%) are cultivated lupine, 

bean, lentils and vetches. Among the so-called protein-rich crops used both for the industrial 

production of compound feeds and for the production of farm animal feed in the EU, legumes 

are mainly peas, beans and lupines (protein crops). The largest areas of these protein crops are 

in France, Lithuania, Spain, Great Britain, Germany and Poland. The production of these states 

accounts for about 70-80% of all protein crop production in the EU. 

Currently around 75% protein ingredients for animal feed industry is made by imports of soya. 

The EU is highly dependent on imports from the US and South America. Large degree of 

dependence on imports, along with instability in world prices puts the EU in a very vulnerable 

position. This trend is particularly serious risk to the livestock sector, which is dependent on the 

supply of raw materials for feed production. (EAGRI, 2016) 

According to the data of COCERAL, the total area of the main oilseeds (rape, sunflower, soya) 

reached 11 291 thousand hectares in 2016 according to preliminary data. Until 2015, the area 

of major oilseeds fell by about 60 000 ha. The average yield fell from 2.83 t / ha to 2.70 t / ha. 

Olive oil production in the EU fell year-on-year as a result of land and yield changes from a 

yield of 32 161 thousand tons in 2015 to 30 533 thousand tons in 2016. This means a drop in 

production of 5%. 

Figure 2 Oilseeds production in the EU countries in the years 2011 – 2016 in thousands of tons 
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EU Common agricultural policy in the production of potatoes (early and others), including 

seeds and their subsequent trading was not restated and therefore ware potato production is no 

longer regulated or subsidized. 

The total area planted in EU 28 reached 1,707 million ha (2015-1,692 million ha) in 2016.  

A harvest of 54.5 million tonnes (2015 - 53.4 million tonnes) is foreseen. This would mean the 

second lowest production in the last 10 years. The EU's leading potato countries - (Germany, 

France, the Netherlands, Belgium and the United Kingdom) expect a drop in potato production 

of 1.6% in 2016 compared to 2015 to a total of 24.9 million tonnes. Compared to an average of 

5 years, this is a 2.2% decrease. 

For the 2015/16 economic year, the EU-28 sugar beet area was valued to an estimated total of 

1 337 thousand ha. This area is 14.2% lower than in the previous marketing year. Compared 

with the previous 2014/15 marketing year, when production in the campaign reached a record 

level of 19,513.5 thousand tons of white sugar, it decreased to 14 867 thousand tons of white 

sugar, which is 23.8 % less. The 2015/16 economic year thus ranks among the weaker years. 

 
Figure 3 Balance on production and consumption of sugar in the EU in 2010 - 2016 (in 

thousands of tons) 

 
In 2015, the total area for fruit growing in the EU countries was about 2.3 million ha. The largest 

share of fruit production is put on apples, of which were harvested about 12.6 million tons, with 

about 25% of the total EU production of apples being produced in Poland, which is together 

with Spain and Italy also the leading producer of strawberries and cherries. Total EU fruit 

production and import and export in 2010-2015 are shown in the graph below. Export and 

import data for 2015 are listed for the first quarter. (EAGRI, 2016)  

Figure 4 Fruit production and import and export in EU 28 2010 - 2015 (in thousand tons) 

 
Total production of vegetables in the EU countries in 2015 amounted to 60.6 million tons. More 

than 50% of production is represented by four kinds of vegetables - tomatoes, onions, carrots 

and cabbage. In recent years, the rate of import of vegetables from countries outside the EU has 

been reduced, notably by half over the last 7 years. Total EU vegetable production and import 

and export in 2010-2015 are shown in the graph below. Export and import data for 2015 are 

listed for the first quarter. (EAGRI, 2016) 
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Figure 1 Vegetable production and import and export in EU 28 2010 - 2015  

(in thousand tons) 

 
In 2014, gross beef production, including calves in the EU, according to the European 

Commission data increased slightly by 2.5% to 7.68 million tons. The main reason was the 

favourable development of slaughter cattle prices in the previous two years (2012 and 2013), 

but also a year-on-year increase in beef exports to the third countries and an increase in 

consumer demand triggered by a fall in prices in 2014. The total Union meat production (44.7 

million tons) in 2014 beef and veal meat accounted for 17.2%. It occupied the third place behind 

pork meat (51.0%) and poultry (30.7%), but was placed in front of sheep and goat meat (2.0%). 

(EAGRI, 2016) 

In 2014, the pork meat market in the EU was characterized by a slight year-on-year increase in 

pigs, which grew year-on-year slightly by 1.4% to 148.3 million pieces. Growth was evident 

mainly in Hungary and Spain. Overall production of pork meat in the EU rose slightly by 0.7% 

to 22.1 million tons year-on-year. However, EU-15 production (86% of EU production) 

stagnated on 19.0 million tons. Pig production rose despite a slight decrease in consumption, a 

decrease in exports due to Russia’s trade measures against the EU, an increase in imports and 

a weakening of the prices of slaughter pigs. The constant demand for pork in the world market 

coupled with the depreciation of the euro exchange rate helped keep the Union market at a 

relatively stable level until August 2014. (EAGRI, 2015) 

Chicken market characteristics in 2013: 

 Slight increase in poultry meat production volume. 

 Declines in trade (import and export) with the third countries. 

 Moderate increase in consumption of poultry meat. 

The position of EU countries on the world poultry meat market shows long-term stability. Its 

importance in the global context is, in addition to the volume of production, also the amount of 

traded production in the member countries. The poultry meat sector in the Union countries was 

not hit hard by the economic recession, but slower economic growth was reflected in a lower 

growth in output than would correspond to the rate of increase in global demand. In the EU, 

poultry meat currently accounts for 28% of pork (52%), but only beef (18%). (EAGRI, 2014) 

Figure 2 Balance of poultry meat in EU in 2008 – 2012 in thousands of tons 
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A balanced development of the egg market situation in the EU countries following the transition 

to new production technologies should continue in 2014. The EC outlook for the egg sector 

assumes that the production of eggs in the EU countries will fall year-on-year or even increase 

to 0.5%. In terms of traded production, year-on-year stagnation and exports can be expected to 

fall by about 2%. The most important producers of eggs are France, Spain, Italy, Germany and 

Poland. Production in these countries represents 58% of total EU countries. (EAGRI, 2014) 

Figure 7 Balance of eggs in EU in 2008 - 2014 (in thousands of tons) 

 
Consumption of sheep meat and goat meat and its production in the EU declined between 2010 

and 2012, but in 2013, according to the European Commission’s estimate, increased. As 

production grew slightly more than consumption, self-sufficiency increased to 88.1%. (EAGRI, 

2014) 
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Figure 3 Balance of production of lamp and goat meats in EU in 2009-2015 (thousand tons) 

 
 

The EU is self-sufficient in the production of milk and dairy products, the EU is self-sufficient 

in the production of cheese and the EU is a major world exporter. But there is deteriorating 

competitiveness e.g. in the production of milk powder. (EAGRI, 2013)  

Figure 9 Balance of fresh dairy products in thousands of tons in 2009 - 2013 

 

 

Conclusion 

Data has been presented in the article showing the degree of self-sufficiency in plant and 

livestock commodities in the EU. EU production is stable, but one of the main problems is the 

lack of soybean production that is used as feed. The EU's dependence on soybean imports 

may be negatively reflected in meat production in the years to come. 
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As already mentioned in the introduction, the EU is also a major exporter and importer of 

agricultural commodities. Presented data confirm the position of one of the largest agricultural 

producers in the world. 

References 

CZECH. Situační a výhledová zpráva Mléko. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/mleko-

a-mlecne-vyrobky/situacni-a vyhledove-zpravy/   

CZECH. Situační a výhledová zpráva Vepřové maso. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 

]. Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-

komodity/prasata/situacni-a-vyhledove-zpravy/  

CZECH. Obiloviny, olejniny, luskoviny, pícniny. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-

komodity/obiloviny/   

CZECH. Situační a výhledová zpráva Luskoviny. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-

dokumenty/situacni-a-vyhledove-zpravy/rostlinne-komodity/luskoviny/ 

CZECH. Situační a výhledová zpráva Olejniny. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-

komodity/obiloviny/situacni-a-vyhledove-zpravy-olejniny/   

CZECH. Situační a výhledová zpráva Brambory. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-

dokumenty/situacni-a-vyhledove-zpravy/rostlinne-komodity/brambory/    

CZECH. Situační a výhledová zpráva Ovoce. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. Available 

on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/ovoce-a-

zelenina/situacni-a-vyhledove-zpravy-ovoce/  

CZECH. Situační a výhledová zpráva Zelenina. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/ovoce-a-

zelenina/situacni-a-vyhledove-zpravy-zelenina/   



 

24 

 

CZECH. Situační a výhledová zpráva Skot. [on-line]. © 2009-2017. [cit 2017-07-17 ]. 

Available on WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-

komodity/skot/situacni-a-vyhledove-zpravy/   

 

Kontaktní údaje: 

Ing. Eva Lukášková, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, Katedra 

gastronomie, Bosonožská 9, 62500 Brno, Česká republika, E-mail:lukaskova@hotskolabrno.cz 

Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového 

řízení, Ústav environmentální bezpečnosti, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, 

E-mail: pitrova@utb.cz  

Ing. Helena Velichová, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, Katedra 

gastronomie, Bosonožská 9, 62500 Brno, Česká republika, E-mail:velichova@hotskolabrno.cz 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, Katedra gastronomie, 

Bosonožská 9, 62500 Brno, Česká republika, E-mail:malek@hotskolabrno.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
Pavel Dopita 

Abstrakt 
Příspěvek zkoumá Nařízení EU 2016/679 GDPR, tedy Obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů, který vstupuje v platnost 25. května 2018 z pohledu dopadu na českou firmu či 

organizaci. Jedná se totiž o doposud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních 

údajů. Nařízení GDPR zavádí nová pravidla, jimiž se bude muset každý správce i zpracovatel 

osobních údajů řídit a bude muset dodržovat stanovené postupy po celou dobu zpracování. 

Nařízení zavádí také novou funkci “Pověřenec pro ochranu osobních údajů“. Součástí 

opatření je vždy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a základním řešením je 

pseudonymizace. Předpokladem je dokonalá analýza oběhu a uložení osobních údajů, která 

povede k souladu z Nařízením GDPR.    

 

Klíčová slova: 

GDPR - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů, Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů  

 

Abstract 
This paper analyzes the EU 2016/679 GDPR, General Data Protection Regulation, which will 

enter into force on the 25th of May 2018, and its impact on a czech corporation or 

organization. It is the most compacted collection of data protection laws. The GDPR will 

implement new laws, which every controllers and processors of private data will have to 

abide by. The Regulation will also implement a new fuction Data Protection Officer. A part of 

the proceeding is to always consider an impact on the protection of presonal data and the 

basic solution is pseudonymisation. We’re expecting a complete analysis of the circulation 

and storing of personal data, which will be executed according to the GDPR. 

 

Key words: 

GDPR - General Data Protection Regulation, Data Protection Officer, Data Protection 

Impact Assessment,  

 

 

Úvod 

 

Nařízení EU 2016/679 GDPR [1], tedy Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, 

(General Data Protection Regulation) se od 25. května 2018 dotkne více či méně každého z nás. 

Jedná se doposud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů, jenž formou 

nařízení EU nahradí Zákon č.101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů [3]  

a tento již bude novelizován pouze pro chod Úřadu na ochranu osobních údajů a několika 

dalších menších kapitol 

Toto nařízení s sebou přinese především rovnocennou vymahatelnost práva v celé EU, 

a stejné sankce v oblasti ochrany osobních údajů. Také napomůže těsnější spolupráci 

dozorových orgánů a dopadne opravdu na každého, kdo osobní údaje zpracovává. Občané jak 

ČR, tak celé EU získají zpět kontrolu nad svými osobními údaji. Nařízení GDPR zavádí nová 

pravidla, jimiž se bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů řídit a bude muset 

dodržovat stanovené postupy po celou dobu zpracování. Bude se jednat současně o nárůst 
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administrativy, protože bude například dokumentovat, že zpracovává pouze ta data, která jsou 

pro jeho činnost nezbytná. 

Mnoho mechanismů, jenž GDPR zavádí, obsahuje již stávající Zákon č.101/2000 Sb., 

Zákon o ochraně osobních údajů a Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník [4]. Nově se však 

zavádí nové povinnosti, například pro zpracovatele údajů, kteří se doposud zaštiťovali 

subjektem správce údajů. 

GDPR umožňuje lidem, dále subjektům údajů, který se osobní data týkají, využít 

nových práv. Základním právem je, že tito budou muset být bezpodmínečně o svých právech 

ve vztahu k osobním údajům, které budou na ně schraňovány důkladně informováni. Na 

základě tohoto práva pak budou moci po správcích údajů požadovat svoje nová práva. 

Například vznášet námitku proti zpracování osobních údajů. Správce po takové námitce, pokud 

k tomu nebude mít závažné a prokazatelné důvody, nebude moci údaje dále zpracovávat. Dále, 

pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně, se jedná o právo na přenositelnost osobních 

údajů od jednoho správce k druhému.  Občan může tyto osobní údaje požadovat ve 

strukturovaném formátu vhodném pro strojové čtení.  

Každý má mít rovněž přístup k údajům, které o něm zpracovatel údajů shromažďuje. 

Tento přístup by měl být online. Novým právem je právo na výmaz osobních údajů a také 

v širším pojetí jako na právo být zapomenut. Pokud tedy neexistuje právní důvod pro jejich 

další zpracování, například z důvodu archivace, může osoba požadovat, aby byly její osobní 

údaje bez zbytečného odkladu vymazány. 

Současně GDPR rozšiřuje definice osobních údajů o nové technické údaje, jako 

například e-mail, IP adresa nebo takzvané cookies v zařízení uživatele, které se odesílají na 

webovou stránku pro personalizaci a využití při přímé reklamě. Nově je také zaváděna kategorie 

takzvaných genetických a biometrických údajů, například ve zdravotnických zařízeních nebo 

pojišťovnách. Zde již ale zpracování bude podléhat přísnějšímu režimu. 

Velmi problematickou se pro mnohé organizace stane oznamovací povinnost v případě 

narušení bezpečnosti údajů. Nyní bude muset zpracovatel údajů ohlásit únik dat či informací, 

případně ohrožení zabezpečení na Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději do 72 

hodin od okamžiku, kdy tento incident zjistil. Současně se zavádí pravidla, kdy o tomto úniku 

dat či informací, bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se týká. 

Co je vlastně osobní údaj 

Osobní údaje jsou jak ve stávající Směrnici 95/46/ES [2]  i v novém Nařízení EU 

2016/679 GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované 

či identifikovatelné fyzické osobě. Obecné osobní údaje tedy jsou jméno, pohlaví, věk a datum 

narození. Dále osobní stav, ale také IP adresa a fotografie. Protože se GDPR vztahuje i na 

podnikatele, jsou mezi osobní údaje zařazeny i organizační údaje, jako například  

e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně IČO a další identifikační údaje vydané státem. 

GDPR se nově více zabývá i zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů To jsou například 

údaje o rasovém či etnickém původu, nebo politickém názoru, či náboženském vyznání. Dále 

členství v odborech, zdravotní stav či sexuální orientace. Samostatnou kapitolu tvoří informace 

a trestních deliktech, či pravomocném odsouzení. Nově jsou do kategorie citlivých údajů 

zahrnuty genetické a biometrické údaje. Velký důraz je přitom kladen na osobní údaje dětí. 

Citlivé osobní údaje podléhají mnohem přísnějšímu režimu, než obecné údaje. 

S rozvojem vědy je tu nová kategorie, a sice genetické údaje. To jsou takové osobní 

údaje, které se týkají zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby. Tyto 

se získají z analýzy biologického vzorku konkrétní fyzické osoby nebo z jiného prvku, který 
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umožňuje tyto informace získat. Dále mezi osobní údaje o zdravotním stavu patří všechny 

údaje, které souvisí se zdravotním stavem. Tedy nejen ty, které se týkají tělesného stavu, ale  

i duševního. 

Biometrickými údaji jsou všechny osobní údaje, které vyplývají z daného technického 

zpracování, jenž se týká fyzických nebo fyziologických znaků fyzické osoby a pomocí kterých 

lze tuto osobu jednoznačně identifikovat. Takovým biometrickým údajem je například 

fotografie obličeje, otisk prstu, sken sítnice oka, ale nově i podpis. Co je ale  

z GDPR vyloučeno, tak to jsou anonymizované údaje, nebo údaje zemřelých osob. Dále 

také údaje čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter a slouží pro 

osobní potřebu a které nejsou nikde sdíleny. 

Zde stojí za zmínku, že rodné číslo, jako jedinečný identifikátor fyzické osoby, je sice 

osobní údaj, ovšem nikoliv citlivý osobní údaj, jenž by byl řešen zvláštním zákonem.  

To, jakým způsobem může být rodné číslo využíváno stanoví právě zvláštní zákon  

a oprávnění mají pouze ministerstva a jiné správní úřady, dále orgány pověřené výkonem státní 

správy, soudy a dle zvláštního zákona například policie či banky. Konání těchto subjektů ukládá 

a vymezuje zákon. Pokud zákon neukládá identifikaci rodným číslem, nelze to vyžadovat. Platí 

se požadavek informovanosti o této možnosti. Zákon stanoví, že pokud je na výběr z více 

možností, má bý vybrána ta, kde není nutné se identifikovat rodným číslem. Občan o tomto 

musí poskytnou dobrovolný a vědomý souhlas a neoprávněné zpracování  

a nakládání s rodným číslem je postihováno pokutou.  

Posílení práv občanů 

Nařízení GDPR velmi výrazně posiluje práva občanů neboli takzvaných subjektů údajů. Nově 

stanoveným právem je zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou na něj vedeny. 

Dále na opravu a výmaz těchto údajů a současně právo být zapomenut. Občan může také 

využít svého práva na omezení zpracování, přenositelnost údajů a také práva vznést námitku. 

Občan má tato práva ke všem údajům bez výjimky, které správce údajů o něm shromažďuje. 

Tedy i k takzvaným nestrukturovaným údajům. To mohou být různé textové dokumenty, 

přílohy e-mailů, webové stránky, kde nestrukturované zpracování  

a uložení na různých externích úložištích díky rozmachu Big Data bude problémem 

budoucnosti. Typické Pro facebook, Google a další. 

Nařízení dává občanům absolutní právo k ověření, zda zpracovatel údajů zpracovává jejich 

údaje v souladu se zákonem. S výjimkou článku 23, který omezuje toto právo v zájmu národní 

bezpečnosti, nebo soudních sporů. Na základě nařízení, může občan po svém ošetřujícím 

lékaři, nebo zdravotnickém zařízení, požadovat plný přístup k informacím o zdravotním 

stavu. Tedy přímý přístup k údajům ve zdravotní dokumentaci včetně informacím o diagnóze, 

výsledkům vyšetření, nebo posudkům oborných lékařů. Každý občan má tedy právo znát, za 

jakým účelem se jeho osobní údaje zpracovávají. Vědět, za jaké období se údaje zpracovávají 

a jak dlouho budou uchovávány. Případně znát další příjemce svých osobních údajů. 

Zpracovatel údajů mu musí poskytnout i vyjádření, v čem spočívá logika automatizovaného 

zpracování těchto údajů. Samostatnou kapitolu tvoří u tohoto zpracování takzvané 

profilování, které využívají marketingové firmy a například pojišťovny  

a banky.   

Toto právo ovšem může být někdy v rozporu s právy jiných, třeba v případech obchodního 

tajemství. Je na zpracovateli údajů, aby požadovaná data poskytl a přitom chránil například 

svoje duševní vlastnictví nebo autorská práva. Pokud totiž občan získá podezření na 

nesprávnost poskytnutých údajů, a to i na čistě subjektivním základě, může požádat 

zpracovatele o nápravu. Ten musí zajistit, aby tyto žádosti mohly být podávány online a aby 

k této opravě došlo bez zbytečných odkladů. Novým právem je podle GDPR právo na 
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vymazání osobních údajů. Toto musí správce údajů zajistit bez zbytečného odkladu, pokud 

osobní údaje již nejsou potřebné pro ty účely, pro které se sbíraly. Dále pokud občan odvolá 

souhlas se zpracováním a neexistuje další důvod pro uchovávání. Zde je nutné sledovat, zda 

se nejedná o kumulativní souhlas pro více kanálů nebo zpracovatelů. Samostatnou část tvoří 

výmaz v případě sběru dat na nezletilé, nebo protiprávní zpracování. Mimo práva na výmaz, 

existuje ještě právo na zapomenutí. Je to nadstavba nad prvním a znamená provedení 

takových operací a opatření, které vyčistí celou digitální stopu i do minulosti. Zde ovšem 

může u státních institucí nastat problém z důvodu rozporu kvůli archivaci. V některých 

případech může být právo na plný výmaz složitě vymáhatelné, ale vždy je možné podání 

námitky a omezení zpracování těch osobních údajů, kterých se bude námitka týkat. Pak je 

možné požadovat přesun zpracování v jiném systému nebo jinou formou, případně 

znepřístupnění vybraných osobních údajů. To se týká zejména dostupnosti přes webové 

stránky. 

Co se týká automatizovaného zpracování osobních údajů technickými prostředky, omezení 

zpracování musí znamenat, že již nedojde k žádným dalším operacím. Tato informace musí 

být v systému jasně označena. Automatizovaného zpracování se týká i další záležitost, a sice 

právo na přenositelnost. Jedná se o rozšíření práva na přístup a může být uplatněno tehdy, 

pokud je za souhlasu občana a tato přenositelnost proběhne automatizovaně. Občan má právo 

i požadovat automatizovaně zpracovávaná data ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Nově zaváděným opatřením při prosazování GDPR do praxe je jmenování 

takzvaného pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer), dále 

Pověřenec. Pověřenec musí pravidelně kontrolovat a sledovat, zda zpracování osobních údajů 

je s původním záměrem, který vyplývá z nařízení a zda nedochází někde k porušení tohoto 

nařízení. Za tímto účelem provádí pravidelný i nepravidelný interní audit, dále školení 

pracovníků, kteří s osobními údaji přichází do styku a řídí agendu interní ochrany dat. 

Kdy vzniká povinnost ustanovit Pověřence? Je to ve třech případech. Za prvé, pokud 

zpracování provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt. Za druhé, pokud hlavní činnosti 

správce nebo zpracovatele je rozsáhlé a pravidelné monitorování občanů, a za třetí, když 

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele je rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů 

nebo osobních údajů, jenž se týkají rozsudků v trestních věcech a trestných činů.  

V uvedených případech pak musí správce nebo zpracovatel ustanovit osobu s odbornými  

a právními znalostmi jako Pověřence. Pověřenci bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní nebo 

externí pracovníky, musí konat nezávisle bez konfliktu zájmů. To u vlastních pracovníků 

může být někdy problém, kdy nelze jmenovat Pověřencem například vedoucího IT oddělení, 

které data zpracovává.  

Výklad pojmu „ve veřejném zájmu“ a „výkon veřejné moci“ je takový, že se nejedná pouze o 

činnost vykonávanou státním orgánem, ale může jít i o takovou činnost, jenž byla svěřena 

fyzické, nebo právnické osobě. Typicky se může jednat například o oblast veřejné dopravy, 

nebo zásobování vodou a energiemi. Tyto firmy musí funkci Pověřence zavést. Přičemž je 

možné, že může být jeden pověřenec jmenován i pro několik státních orgánů nebo firem, 

pokud mají podobnou organizační strukturu. Jejich počet ale musí být omezený tak, aby 

pověřenec zvládal plnit celou šíři úkolů, které jsou na něj kladeny. V případě potřeby musí být 

pověřenec dostupný ať již fyzicky, nebo alespoň online a občan musí mít možnost jej 

kontaktovat. Otázkou zůstává zastupitelnost v případě dovolené, protože Pověřenec je vázán 

tajemstvím o skutečnostech, které vyplývají z povahy jeho práce. 

O rozsáhlé zpracování osobních údajů se jedná v případě, kdy se jedná o data pacientů v 

běžné nemocnici, data městské hromadné dopravy (evidence čipových karet), při činnosti 

pojišťovny nebo banky, nebo u behaviorální reklamy či u poskytovatele telefonních 
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a internetových služeb. Naopak, za rozsáhlé se nepovažuje zpracování údajů o pacientech 

jednoho lékaře, nebo zpracování dat týkající se rozsudků v trestních věcech u jednoho 

právníka. 

V případě opakovaného a systematického monitorování, jenž zahrnuje všechny formy 

sledování a profilování na internetu je nutné pozici Pověřence zřídit. Jedná se o provozování 

telekomunikační sítě nebo telekomunikačních služeb, cílenou internetovou reklamy pomocí  

e-mailu i za pomoci profilování, dále sběru dat pro profilování u bank a pojišťoven za účelem 

bodování klientů kvůli úvěrům nebo pojistkám. Věrnostní programy. Problematické se jeví 

sledování polohy u mobilních aplikací, nebo takzvaných chytrých hodinek při sledování 

zdravého životního stylu, tedy u behaviorální reklamy. U kamerových systémů, pokud lze 

ztotožnit záznam s konkrétní osobou. 

Důležité je, že podle GDPR, Pověřenci nenesou osobní odpovědnost za jeho nedodržování. Je 

jednoznačně řečeno, že za implementaci a nedodržování GDPR jsou odpovědní správci nebo 

zpracovatelé osobních údajů. Ti v případě šetření zajišťují  

a musí doložit veškeré informace, že zpracování bylo v souladu s GDPR. Právní odpovědnost 

je tedy  na správci nebo zpracovateli.  

I když Nařízení nestanovuje profesní úroveň Pověřence, měl by být odborníkem, nebo mít 

znalosti z následujících tří okruhů. Nejprve se jedná o znalost národní a evropské legislativy. 

To minimálně Směrnici 95/46/ES, Nařízení EU 2016/679, Zákon č.101/2000 Sb., Zákon o 

ochraně osobních údajů a Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Za druhé by měl být 

odborníkem v oblasti zpracování dat, informačních systémů a jejich zabezpečení.  

A konečně by měl mít dostatečné znalosti o chodu organizace nebo podniku. I když je možné 

tuto pozici obsadit vlastním pracovníkem na částečný úvazek, je nutné přihlédnout ke 

konfliktu zájmů, protože není možné, aby například byl Pověřencem jmenován a úvazek 0,2 

pracovník, jenž bude na úvazek 0,8 pracovat na takové pozici, kde například řídí zpracování 

osobních údajů, stanovuje prostředky a zabezpečení. Typicky vedoucí výpočetního střediska 

nebo obchodní ředitel.  Funkci Pověřence je možné obsadit na základě smlouvy o poskytování 

služeb, kdy bude zajištěno, že nebude ve střetu zájmů a současně mu smlouva bude 

poskytovat ochranu v důsledku povahy jeho práce. Není možné, aby byla smlouva 

jednostranně vypovězena, pokud Pověřenec zjistí v rámci auditu porušení zásad GDPR.  

 

Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, 

využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý 

návod, jak zacházet s osobními údaji. 

  Šest základních bodů, které mám Pověřenec sledovat.  

1. Zpracování údajů, musí být v souladu s právními předpisy nebo morálkou.  

2. Kdo shromažduje, zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit sledovaný 

záměr a účel zpracování údajů. 

3. Pokud zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich odchýlit.  

4. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit. 

5. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí dotčených osob.  

6. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat.  

Povinnosti institucí a firem 

Současná směrnice 95/46/ES nařizovala obecnou povinnost ohlašovat zpracování osobních 

údajů dozorovým úřadům, u nás Úřadu na ochranu osobních údajů. To sice zatěžovalo firmy, 

ale nepřinášelo požadované zlepšení ochrany osobních údajů. GDPR ruší tuto obecnou 

ohlašovací povinnost a nahrazuje ji takovými mechanismy, které řeší pouze postup 
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zpracování. Tedy tu část, kde je vysoké pravděpodobnost že mohou být ohrožena práva 

občanů. Zavádí se takzvaný princip zodpovědnosti, což znamená, že bez ohledu na velikost 

firmy nebo organizace, počet zaměstnanců a dalších specifik jsou správci  

a zpracovatelé údajů povinni zavést taková technická a organizační opatření, aby tyto byly 

v souladu s Nařízením EU 2016/679. Tento princip zodpovědnosti bude představovat pro 

firmy a organizace povinnost provést do 25.května 2018 sérii časově i finančně náročných 

opatření. 

Opatření pro splnění principu zodpovědnosti. 

1. Provést nezbytné kroky ochraně dat dle GDPR 

2. Vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) 

3. Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) 

4. Zavést pseudonymizaci osobních údajů 

5. Vést záznamy o činnostech zpracování 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) bude muset vypracovat každá firma nebo 

organizace, jenž se zabývá pravidelným a rozsáhlým sběrem a zpracováním osobních údajů a 

to zejména automatizovanou formou. Týká se hlavně takzvaného profilování, kdy jsou 

subjekty dat na základě tohoto sběru bodovány například pro potřeby marketingu nebo 

komerčního pojištění. Tato algoritmizace osobních údajů je velmi citlivou záležitostí 

například u posouzení zdravotního stavu. Ovšem bude se týkat i firem, které nabízí věrnostní 

program nebo behaviorální reklamu, protože i zde dochází k profilování občanů na základě 

jejich osobních údajů. 

Dalšími subjekty, kterých se DPIA bude týkat, jsou různé bezpečnostní agentury  

a další organizace, které monitorují veřejné prostory. Zejména pokud může dojít ke ztotožnění 

kamerového záznamu s konkrétní osobou a jejími osobními údaji. Například nemocnice, ale  

i hotely a další ubytovací zařízení.  

Soulad s GDPR bude správce a zpracovatel dokládat na základě takových opatření, která 

budou dodržovat zásadu přiměřenosti sběru dat pro požadovaný účel a jejich ochranu 

v nutném rozsahu. Přijatá opatření by měla vést k co nerychlejší pseudonimizaci. To znamená 

konkrétním osobním údajům přiřadit nic neříkající identifikátor, se kterým pak vstupují do 

dalšího zpracování, případně jsou k němu přiřazována další automatizovaná zpracování 

v rámci profilování. Původní data, ze kterých se dá určit konkrétní osoba, vést odděleně. 

Důležitá je transparentnost takového zpracování zvláště s ohledem k právům občanů na 

přístup k nim.   

Dalším principem spadajícím do oblasti zodpovědnosti je povinnost správců nebo 

zpracovatelů vést záznamy o činnostech zpracování, za které zodpovídají. Každý správce 

a zpracovatel bude povinen spolupracovat s dozorovým úřadem a na jeho žádost mu tyto 

záznamy zpřístupnit, aby na jejich základě mohly být tyto operace zpracování monitorovány.  

Záznamy o činnostech musí obsahovat následující informace: 

 kontaktní na správce a zpracovatele včetně jména DPO 

 plánovaný účel zpracování 

 kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů 

 kategorie příjemců, jenž budou mít přístup k údajům 

 informace o mezinárodním předávání osobních údajů 

 lhůty pro výmaz 

 technická a organizační opatření 
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Výjimky z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování lze uplatnit pro organizaci 

s méně než 250 zaměstnanci, pokud zpracování osobních údajů není jejich hlavní činností, 

neexistuje u nich riziko pro práva a svobody osob a tyto organizace nezpracovávají citlivé 

údaje. 

Sankce a výjimky 

Pokud správce nebo zpracovatel poruší nebo nezavede nové Nařízení, hrozí jim vysoké 

pokuty. I když šéfka ÚOOÚ tvrdí, že nemají být likvidační, v mnoha případech by se tak stát 

mohlo. Jejich výše je stanovena hranicí 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu 

společnosti. Rozhodující je paradoxně ta vyšší částka, což u malé firmy likvidační bude. Jedná 

se o pokuty, jaké nemají jinde obdoby. Samozřejmě je to maximální částka  

a bude záležet na tom, o jak hrubé porušení Nařízení se bude jednat, po jakou dobu bude trvat 

a jaká bude způsobená škoda 

Mimo správních pokut lze očekávat vyšší množství žalob podaných fyzickými nebo 

právnickými osobami o náhradu škody nebo nehmotné újmy.  

Co se týká výjimek, odstavec 5 článku 30 GDPR stanoví, že výjimku z povinnosti vést 

záznamy o činnostech zpracování má podnik nebo organizace, která zaměstnáva méně než 250 

osob. Současně musí platit, že zpracování, jenž provádí, nepředstavuje riziko pro práva  

a svobody subjektu údajů. Dále, že toto zpracování je příležitostné. Zde pozor na citlivou 

evidenci zdravotního stavu. 

Z působnosti GDPR jsou také vyloučeny ty fyzické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje výlučně pro osobní či domácí potřebu. Zde se stejně jako doposud bude uplatňovat zákon 

č.89/2012 Sb.  Dále je z dopadu GDPR vyloučeno takové zpracování, jenž je prováděné za 

účelem prevence, vyšetřování a odhalování či stíhání trestných činů. Toto řeší Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016. Jelikož se jedná o 

směrnici, je její provedení zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Dopad na hotelnictví a cestovní ruch 

 

Nařízení bude mít dopad na všechna odvětví a dotkne se pochopitelně i cestovního 

ruchu. Zde se to bude odvíjet zejména od zápisu hostů a jejich evidenci při ubytování. Dále také 

bude samostatnou kapitolu bude tvořit zápis cizinců do knihy cizinců pro evidenci  

u cizinecké policie. Další okruh bude ztotožnění hosta s kamerovým záznamem na místech, kde 

lze sledovat jeho počínání do té míry, že se již jedná o zásah do jeho osobnostních práv. Třeba 

kamera snímající vchod do pokoje. 

 

V případě evidence hostů se jedná o zpracování prováděné na základě právního důvodu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízením EU 2016/679. Jedná se tedy o nezbytné zpracování pro 

splnění právní povinnosti. Toto je řešeno ve Stanovisku č.7/2012 Úřadu na ochranu osobních 

údajů, týkajícího se Evidence ubytovaných osob dle zákona č.101/2000Sb., které je v souladu 

s GDPR.  

 

„Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize 

stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných 

do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: 

- jméno a příjmení ubytovaného cizince, 

- den, měsíc a rok narození, 

- státní občanství, 
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- číslo cestovního dokladu, 

- počátek a konec ubytování.“[5] 

 

Složitější bude ale situace s evidencí tuzemských hostů.  

Povinnost vést ubytovací knihy s údaji tuzemských hostů v minulosti vycházela ze zákona č. 

135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Tento zákon však byl zrušen  

a nahrazen zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Zákon o evidenci obyvatel již neobsahuje údaj 

"přechodný pobyt" a také neukládá ubytovatelům povinnost vést pro české a některé další 

občany ubytovací knihy při jejich pobytu. Jak u tuzemských hostů, tak u cizinců však 

povinnost ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje vychází ze zákona č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích. [5] 

Zde se očekává při zavedení GDPR do praxe vyjádření právě ÚOOÚ, který bude veškerou 

agendu s Nařízením EU 2016/679 spravovat. Již nyní je ale potřebné prostudovat  

čl. 13 a 14 GDPR, které se týkající povinnosti správce poskytovat subjektu údajů informace  

o prováděném zpracování. Dále upozorňuji na článek 32 Zabezpečení zpracování, protože je 

běžnou praxí nechávat knihy hostů volně dostupné. To bude nejvíce viditelný prohřešek, který 

je v rozporu jak se stávající legislativou, ovšem po 25. květnu může mít pro zařízení fatální 

důsledky. 

Závěr 

Závěrečné shrnutí začnu z jiného konce. Nikde se neobjevilo v poslední době více mýtů a 

dezinformací, než v interpretaci toho, jak řešit, či vyřešit GDPR. Objevily se firmy, které za 5 

nebo 10 tisíc nabízí „zaručený“ program, který za organizaci vyřeší dopad tohoto Nařízení. 

Dále se vyskytlo hodně firem, které nabízí certifikaci. Ovšem co se týká Pověřenců, GDPR 

žádnou certifikaci Pověřenců nestanovuje, takže může tuto činnost vykonávat 

„necertifikovaná“ osoba, která má ovšem dostatečnou praxi. Například facebook vypsal 

výběrové řícení na Pověřence pro centrálu v Dublinu a požadoval pouze 10 let praxe v oblasti 

ochrany osobních údajů. 

   Čas se velmi rychle nachyluje, takže pokud organizace ještě nezačala tuto problematiku 

řešit, může ji to stát v důsledku mnohem více nákladů. Základem úspěšné implementace je 

dobrá analýza sběru a zpracování osobních údajů, kterou žádná externí firma bez znalosti 

konkrétní organizace neudělá. Výhodou je, že většina firem nemusí zavádět funkci Pověřence 

dle GDPR, ale může si pro tuto činnost zvolit místního odborníka z firmy a nemusí řešit 

například konflikt zájmů. Zde doporučuji uvážit pseudonymizaci na jednom PC/serveru a dále 

do zpracování již posílat anonymní identifikátor. V příspěvku se nezabývám fyzickým 

opatřením, jako jsou zámky a trezory a střežené prostory. I to je součástí opatření 

k sesouladění s Nařízením EU 2016/679. 
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KULTÚRNE A RELIGIÓZNE ASPEKTY CESTOVNÉHO RUCHU 

CULTURAL AND RELIGIOUS ASPECTS OF TOURISM  

Emanuel Orban  

 

Abstrakt:  

Cestovný ruch je najrozvinutejšie odvetvie národného hospodárstva, ktorého predmetný 

význam reflektujeme aj v pedagogickom prostredí. Cieľom nášho kurzu je získať základný 

prehľad o významných turistických destináciách. Hlavnú pozornosť budeme akcentovať na 

pútnické miesta jednotlivých svetových náboženstiev a na špecifické javy duchovnej kultúry 

a globálne či etnické  fenomény. Poslucháč porozumie jednotlivým fenoménom a naučí sa ich 

kriticky hodnotiť a tiež identifikovať.  

 

Kľúčové slová:  

cestovný ruch- motivácia- svetové náboženstvá- turistické destinácie- vyučovací proces  

 

Abstract:  

Tourism travel is a most developed sector of national economy, whose meaning we reflect in 

pedagogical sphere also.  The main purpose of our course is to obtain a basic overview about 

significant tourist destinations. The main attention we will accentuate on pilgrimage places of 

parcial world religions and the specific events of spiritual culture and a global and ethnic 

phenomena. Student understand of individual phenomena and learn to critically evaluate and 

identify ones also.  

 

Key words: 

tourism- motivation- world religions- tourist destinations- teaching process  

 

Úvod  

Cestovný ruch predstavuje multidisciplinárny vedný odbor, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť 

kulturálnych( kulturológia, etnológia, religionistika), mediálnych(marketingová komunikácia, 

manažment, mediálna produkcia) a ekonomických(národné hospodárstvo, poisťovníctvo, 

doprava) štúdií. Prvoradý význam cestovného ruchu je orientovaný na saturovanie 

individuálnych a kolektívnych potrieb účastníka cestovného ruchu(turistu) v špecifickom čase 

a priestore a za určitým účelom. Významný nestor  Marián Gúčik, profesor pôsobiaci na 

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

nazerá na uvedenú problematiku nasledovne: „Cestovný ruch je súbor činností zameraných na 

uspokojenie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska 

a zvyčajne vo voľnom čase. Ich cieľom je odpočinok, poznávanie, zdravie, rozptýlenie a zábava, 

kultúrne a športové využitie, služobné cesty, t. j. získavanie komplexného zážitku.“(2004, s. 5) 

Z uvedenej definície jasne vyplýva, že význam cestovného ruchu v dnešnej dobe je 

neopomenuteľný najmä z ekonomického hľadiska. Štát pre svoj celkový potenciálny rozvoj, 

cestovný ruch tvoriaci mimochodom dôležitú súčasť národného hospodárstva, ho veľmi 

potrebuje. Prakticky bez neho sa nezaobíde, pretože predstavuje dôležitú časť príjmov do 

štátneho rozpočtu. Cestovný ruch ako odvetvie národného hospodárstva sa taktiež podieľa aj 

na tvorbe HDP a ovplyvňuje investičné aktivity štátu.(Hoza – Štofilová, 2012) Všetky tri 

spomínané piliere(HDP, štátne investície, príjmy ŠR) cestovného ruchu garantujú štátu 

príslušnú stabilitu v ekonomickom slova zmysle, čiže sú zárukou jeho celkového profitu.  
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1 TEMATICKÉ ZAMERANIE KURZU KULTÚRNE A RELIGIÓZNE ASPEKTY 

CESTOVNÉHO RUCHU  

Tematické zameranie kurzu Kultúrne a religiózne aspekty cestovného ruchu vyučovaného 

na Katedre hotelierstva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej v Brne od 

letného semestra 2017/2018 vyznieva príliš ambiciózne, pretože predstavuje prienik do 

viacerých spoločensko-vedných disciplín. Spomínaný aspekt sme už vystihli v úvodnej časti 

nášho príspevku. Časová dotácia predmetu je 2 hodiny týždenne v rozsahu 90 minút. Našim 

primárnym záujmom je študentov viesť k nadobudnutiu teoretických znalostí súvisiacich 

s historickým rozvojom cestovného ruchu od antiky až po súčasný novovek v európskych 

podmienkach , ďalej získať všeobecný prehľad o významných svetových náboženstvách, 

výrazne rezonujúcich v súčasnej spoločnosti( napr. kresťanstvo, islam, nové náboženské hnutia 

- sekty s nimi súvisiace) ich unikátoch a pútnických miestach. Praktická stránka výučby bude 

podopretá realizáciou študentských projektov v podobe seminárnych prác, powerpointových 

prezentácií, odborných  rozpráv - diskusií na vybraný aktuálny problém z oblasti cestovného 

ruchu a turizmu. Cestovný ruch najčastejšie zápasí s neetickosťou prejavujúcou sa v podobe 

korupcie a klientelizmu, taktiež veľmi problematické je nedostatočné materiálno-technické 

vybavenie niektorých turistických miest a destinácií. Uvedené problémy je možné  riešiť 

reštrukturalizáciou vládnych pomerov, resp. prijatím nových zákonov, osôb na ministerské či 

poslanecké posty a následne väčším prílevom dotácií z európskych fondov. No aj účastníci 

cestovného ruchu sa musia zmobilizovať osvetovou činnosťou resp. písaním  listov svojím 

vládnym predstaviteľom, parlamentným funkcionárom, organizovaním petícií,  zhotovením 

videí a ich zverejnením na internetovej databáze YouTube. Otázka spoločenského povedomia 

je tu mimoriadne dôležitá.  

 

2. PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY  

Vyučovacia hodina pozostáva zo štyroch významných fáz t. j. motivačnej, expozičnej, fixačnej 

a diagnostickej časti.(Petlák, 2016) Cieľom motivačnej fázy je získať si pozornosť študentov, 

prostredníctvom učebného výkladu učiva pedagóga aj s praktickými ukážkami. V našom 

prípade ide tu o sprostredkovanie teoretických znalostí(historických, zemepisných faktov, 

zaujímavých kuriozít) v kombinácií s názornými ukážkami( premietanie audiovizuálnych 

dokumentov o vybraných destináciách a ich štatistikách návštevnosti pomocou dataprojektora). 

Pedagóg sleduje študentov neustálym očným kontaktom, veľmi dôležitým kritériom je zistenie 

ich záujmu o preberanú učebnú látku. Ak študenti hľadia na výklad prednášky so záujmom, sú 

v tichosti, ide o skutočne pozitívny signál pre príslušného pedagóga. V opačnom prípade ak 

reflektujeme komunikačný šum, výklad učiva nespĺňa svoj účel,  čiže prakticky študentov 

nezaujíma. Pedagóg musí zvoliť správnu taktiku motivácie, čo je mnohokrát veľmi náročné 

umenie. Majstrovstvo profesie pedagóga spočíva aj v správnom kladení otázok predmetne 

súvisiacich s preberanou tematikou, ktoré môžu byť zisťovacieho charakteru (napr. Aké 

najvýznamnejšie turistické destinácie Bulharska poznáte ?, Aké poznáte najvýznamnejšie 

svetové pútnické miesta kresťanstva/islamu ?), reflexívneho charakteru (napr. Ako by ste riešili 

problematiku klientelizmu v cestovnom ruchu ?, Je podľa Vás infraštruktúra mesta Brna na 

postačujúcej úrovni ?).  Na konci výkladu učebnej látky je vhodné ak pedagóg zvolí kontrolnú 

otázku Je vám niečo nejasné ?, ktorá  je signálom akéhokoľvek prítomného nedostatku. 

Súčasťou expozičnej fázy je výklad učiva príslušným pedagógom, ktorý by mal byť 

zrozumiteľný, logický a výstižný. U pedagóga sa častokrát nevypláca snaha zájsť do 

najmenších detailov, mnohokrát sa môže stratiť v klbku informácií. Pred každou vyučovacou 

hodinou je vhodné, ak si pripraví štruktúru prednášky, ktorá pozostáva z jej názvu, kľúčových 

slov, krátkeho exkurzu, jadra a patričného záveru. Zvýšeným dôrazom posadenia hlasu 

zvýrazňuje najdôležitejšie informácie. V rámci predmetu Kultúrne a religiózne aspekty 
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cestovného ruchu ide o počiatočné dôvody cestovania v období antiky, vrcholné zámorské 

objavy na prelomí stredoveku a novoveku, najstaršie pútnické miesta kresťanstva, významných 

priekopníkov cestovného ruchu v období novoveku, vývoj cestovného ruchu v období prvej, 

druhej svetovej vojny a v povojnovom období. Je potrebné ozrejmiť aj prehľad 

medzinárodných veľtrhov v Českej republike( napr. Go, Regiontour v Brne, Top Gastro & 

Hotel a Holiday World v Prahe) a v zahraničí. (ITF Slovakiatour v Bratislave, Region Tour 

Expo v Trenčíne) V rámci prehľadu svetových náboženstiev študent musí poznať ich historický 

kontext vzniku, oblasti rozšírenia, definovať vrcholných predstaviteľov, charakterizovať 

stručne ich hlavné učenie, smery a pod. Pedagóg pri výklade učiva zvolí informatívny postup, 

nevnáša tam svoje názory, no na druhej strane môže študentov podnietiť k racionálnej 

kritickosti. Ide zväčša o konštruktívnu kritiku bez nadnášania zbytočných emócií. Cieľom 

expozičnej fázy je výchova študentov k vlastnému názoru resp. k jeho obhájiteľnému 

presadeniu v spoločnosti.  

Hlavným cieľom fixačnej fázy je pristúpiť k prevereniu schopností študentov realizáciou 

konkrétnych výstupov- seminárnych prác, powerpointových prezentácií, ústnych odpovedí 

a pod. Predmetný dôraz sa tu kladie na prevenciu, ktorá môže byť signálom porozumenia, ale 

aj neporozumenia príslušnej učebnej látky zo strany pedagóga. V našom prípade pristúpime 

k powerpointovým prezentáciám, v ktorých sa odrazia nielen faktografické vedomosti 

študentov, ale aj ich kreatívne schopnosti (napr. spôsob zhotovenia snímok- výber správnej 

makety či rozvrstvenia textu, vhodný kontrast farieb, typ písma, práca so zvukovými efektmi 

a pod). Pri vystúpení študentov hodnotíme aj spôsob ich podania danej problematiky, čiže 

všímame si aj faktor sebavedomia a argumentačné schopnosti. Proces vyučovacej hodiny je 

tvorivo-humánna činnosť, ktorá kladie predmetný dôraz na aktivitu - slobodu osobnosti, jej 

celkovú pripravenosť v novom tisícročí.(Orgonáš - Filo, 2012) Študent musí bezpodmienečne 

ovládať nielen moderné informačné technológie, ale aj jednotlivé komunikačné techniky(napr. 

umenie klásť otázky, umenie počúvať, asertivita a pod.) Študent by ich mal vedieť správne 

aplikovať v závislosti od danej situácie. Ak položíme študentovi sugestívnu otázku, mal by sa 

vedieť dokázať vynájsť, čiže pomôcť si fabulačnými prostriedkami, čo môže raz plnohodnotne 

využiť pri verejnom spoločenskom vystúpení. Pri prezentácií si študent musí dokázať ustrážiť 

predpísaný čas, čiže jeho výkon nesmie presiahnuť desať minút. Podobne ako u pedagóga 

dôležitý je tu úsmev a očný kontakt študenta s okolitým prostredím. Ak chcú ostatní kolegovia 

diskutovať, študentova prezentácia splnila svoj patričný efekt.  

 

Počet študentov: 22  

Študijný odbor: manažment hotelierstva a cestovného ruchu 

                          gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch  

Témy powerpointových prezentácií sú nasledovné:  

1. Náboženský cestovný ruch- vybrané kresťanské pútnické miesto, definícia primárnej 

ponuky(objekty- sakrálne pamiatky, podujatia), sekundárnej ponuky(ubytovacie 

a stravovacie zariadenia) 

2. Svetová organizácia cestovného ruchu(UN WTO) - história, štruktúra(komisia, 

komitéty, sekretariát, členské štáty a publikácie)  

3. UNESCO- základné informácie, sídlo, členské zakladajúce štáty, pamiatky v ČR/SR 

4. Islám- historický kontext, významné smery, piliere viery a vybrané pútnické miesta 

5. Budhizmus- historický kontext, významné smery, pútnické miesta  

6. Šintoizmus- historický kontext, formy, sviatky,  pútnické  miesta  
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7. Múzeum dopravy v Bratislave- celkový pohľad, výstavy, propagácia na sociálnych 

sieťach  

8. Folklórny festival Východná- základné informácie, partneri, odraz v médiách 

9. Medzinárodný folklórny festival Strážnice 

10. Kúpeľné mesto Luhačovice- celkový pohľad 

11. Vybrané aktuálne problémy turizmu  

12. Agroturistika na Hanácku(Stredná Morava)- geografické vymedzenia, kultúrne 

zvyklosti 

13. Významné zámorské objavy v novoveku 

14. Rómska národnostná menšina v Českej republike- organizácie, aktivity a oblasti 

15. Ukrajinská národnostná menšina v Českej republike 

16. Motivácia v cestovnom ruchu- výber príslušného faktora napr. šport, gastronómia 

a cudzie jazyky  

17. Poľovnícky cestovný ruch- legislatíva, databáza a sociálne siete  

18. Vybraná turistická destinácia Chorvátska- hotely, pamätihodnosti, miestne tradície  

19. Vybraná turistická destinácia Bulharska 

20. Chalupárčenie- vybraná oblasť, mediálna propagácia a podmienky MTZ 

21. Ekologický cestovný ruch na Slovensku- región, pozitíva a negatíva  

22. UNESCO pamiatky v  Prahe 

Cieľom diagnostickej fázy je zosumarizovať výsledky hodnotenia študentov, čo má na starosti 

príslušný pedagóg a vyvodiť z nich zovšeobecňujúce závery. Vo veľkej miere sa tu uplatňuje 

aj dotazník spokojnosti prípadne nespokojnosti študentov s daným predmetom. Dotazník 

pozostáva asi z desiatich otázok, ktoré sa vzťahujú k pochopeniu učiva z pohľadu študentov, 

správneho hodnotenia a ich nových vízií. V prípade nespokojnosti pedagóg musí takticky 

pristúpiť k zmene študijných osnov predmetu, prípadne inovovať zastarané informácie.  Vo 

veľkej miere pedagóg zvolí v dotazníku klasické filtračné otázky: Čo sa Vám na prednáškach 

páčilo ? Čo by ste na prednáškach zmenili ?  Za veľmi dôležité považujeme zapájať odborníkov 

z praxe v odbore cestovného ruchu a turizmu do vyučovacieho procesu, čo môže prispieť 

k lepšej odozve predmetu z pohľadu študentov. V našom prípade môže ísť o vysokoškolských 

pedagógov pôsobiacich na vysokých školách s ekonomickým či kulturologickým zameraním, 

pracovníkov cestovných kancelárií, múzeí, galérií, ale aj vedeckých ústavov. Pozoruhodnú 

odozvu u študentov môže mať aj exkurzia vo vybranom kultúrnom centre, no všetko závisí od 

potenciálnych kontaktov pedagóga s danými inštitúciami.  

 

Záver 

Študent po absolvovaní predmetu dokáže definovať vybrané problémy z cestovného ruchu( 

korupcia, klientelizmus, nedostatočná infraštruktúra dopravy), bližšie im porozumieť, prípadne 

podať zmysluplné návrhy na možnosti ich riešenia. Taktiež oboznámi sa s medzinárodnými 

organizáciami cestovného ruchu a významnými svetovými náboženstvami, získa všeobecný 

prehľad o ich poslaní. Bez problémov dokáže odlíšiť kultúrne špecifiká národopisných oblastí 

Českej a Slovenskej republiky, porozumie spôsobu života  etnických či národnostných menšín 

a získa prehľad o významných prímorských turistických destináciách v zahraničí. Bez 

spomínaných znalostí sa študent na trhu práce ťažko zaobíde, čiže sú nevyhnutné pre jeho 

celkový kultúrno-spoločenský potenciál.  
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Našim zámerom bolo poukázať na interdisciplinárne prepojenie cestovného ruchu ako 

vedného odboru najmä z kulturologického hľadiska. Jeho hlavným objektom je človek, ktorý 

je aj zároveň tvorcom priliehajúcich kultúrnych hodnôt. „Cestovný ruch ako socio-ekonomický 

systém je vnímaný ako doklad vývoja ľudskej spoločnosti a stáva sa jedným z hlavných nositeľov 

kultúrnej zmeny. Jeho vplyv na kultúru je enormný, čo možno ľahko pozorovať na príklade 

najnavštevovanejších turistických destinácií. Spomínané skutočnosti a antropogénny pôvod 

cestovného ruchu ho zaraďujú k objektom záujmu vied o kultúre.“(Šimončičová - Šimončičová, 

2013, s. 57) Celkove možno konštatovať, že význam cestovného ruchu je veľkou víziou do 

budúcnosti, nakoľko vznikajú aj nové netradičné formy ako napr. genealogický, vesmírny 

a pod. Pre mnohých študentov sú tieto formy vynikajúcim lákadlom realizovania svojich 

potrieb.  
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Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky 

Katarína Mrkvová 

The cultural heritage of the Slovak Republic 

Abstract 

According to the Council of Europe, cultural heritage is "the values that man has created both 

in the spiritual and the material." These values, or our cultural heritage today, originated in 

the fact that each previous generation took over the knowledge and customs of past generations 

and handed over to the following generations. This is also the foundation of cultural traditions. 

 

Key words 

The cultural heritage, Slovak Republic, chronology, UNESCO (The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), development in the Slovakia. 

Úvod 

 

Pojem kultúra, pochádza z latinského slova colo, colere a značí vzdelávať, obrábať, pestovať, 

ošetrovať, kultivovať, mať niečo, niekoho v úcte. Má viac významov a býva tak definovaný v 

mnohých súvislostiach. 

Príspevok poukazuje na v krátkosti zhrnutý význam kultúrneho dedičstva na území 

Slovenskej republiky, z dôrazom na kultúrne pamiatky. Pozornosť je upriamená rovnako na 

význam nehmotného dedičstva ako na zoznam pamiatkoch, ktoré sa nachádzajú na zozname 

možného zápisu do svetového dedičstva UNESCA na Slovensku. 

 

Svetové dedičstvo UNESCO 

Medzinárodná organizácia systému OSN, ktorá pochádza z anglického prekladu The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Obrázok 1). 

Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho 

významu ako spoločné dedičstvo ľudstva [5]. Vybrané lokality môžu po splnení určitých 

podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe 

Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii 

UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži. 

Svetová organizácia vznikla 16.11.1945. Primárnym cieľom je spolupráca v spoločenskej 

oblasti, prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie 

a životného prostredia a tým sa snaží ku upevňovaniu mieru vo svete. Organizácia UNESCO 

sídli v súčasnosti v Paríži a v svetovej organizácií spolupracuje 195 krajín sveta [2]. 

 

Obrázok 1: Logo svetového dedičstva UNESCO 

                                                  
Zdroj: https://en.unesco.org/about-us/name_logo 

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1972
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Kultúrne dedičstvo 

 

Svetové dedičstvo pozostáva z dvoch samostatných častí. Prvú časť tvorí kultúrne dedičstvo, 

ktorému sa bude odborný príspevok venovať bližšie. Druhá časť svetového dedičstva je 

zameraná na ochranu prírodného dedičstva. 

Hodnota kultúrneho dedičstva, tak hmotného ako aj nehmotného stále stúpa pre prirodzene 

limitovaný vek trvania, ale aj pre nestabilné okolie, ktoré vyplýva z permanentného rozvoja 

nových technológií a zmien v životnom štýle.  Najvýznamnejšiu časť kultúrneho dedičstva 

predstavuje pamiatkový fond. Fond pozostáva z národných kultúrnych pamiatok, do ktorého 

patria napr. monumenty, chrámy, hrady, kaštiele atď. Druhou skupinou, ktorá patrí do 

kultúrneho dedičstva sú pamiatky materiálnej hodnoty a duchovnej hodnoty. Do uvedenej 

skupiny patria napríklad tradície, filozofické prúdy alebo filozofické smery. Do poslednej 

skupiny sa zaraďujú napríklad dejiny alebo zvyklosti [4]. 

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý v roku 1972. 

Akceptovaný bol však až v roku 1975 a vtedajšia Československá republika ho uviedla do 

platnosti až od roku 1991 [1]. 

Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva je jeho nehmotný prvok. Je tvorený živými 

prejavmi všetkých odvetví umenia, tvorivých výkonov, zručností, výsledkov poznávania 

a poznania, reprezentované vo verejných priestranstvách, spolkových či súkromných 

priestoroch. Širšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci pri generačnom odovzdaní, propagácii 

a prezentovaní tohto kultúrneho dedičstva  prejavujú úctu ku kultúrnej rozmanitosti 

a individuálnej tvorivosti [1]. 

V súvislosti s ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva vznikol aj zoznam tzv. „best 

practices“ (voľný preklad z angl. – „osvedčené postupy“), ktorý momentálne tvorí 12 

programov, projektov a aktivít, ktoré sa osvedčili ako významnými pri ochrane nehmotného 

kultúrneho dedičstva a rovnako pozitívne boli označené aj Medzivládnym výborom pre 

ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva bol prijatý v roku 2003 v Paríži. 

 

Kultúrne pamiatky Slovenska 

 

Vďaka významnej polohe Slovenska v strede Európy sú kultúrne pamiatky lokalizované 

takmer na  celom území od západnej až po východnú časť krajiny. Vznik pamiatok pochádza 

z rôznych období. 

V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality  

s kultúrnym dedičstvom: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad  

a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (Obrázok 2). Každá z nich 

predstavuje iný výnimočný typ kultúrneho dedičstva. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového 

dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského 

oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie 

historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, 

Spišský hrad a pamiatky okolia.  

Medzi kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO na 

Slovensku v súčasnosti patria [2]:   

 

 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 Historické jadro mesta Bardejov 

 Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 

 Mesto Levoča, Špišský hrad a kultúrne pamiatky okolia 
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 Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 

Obrázok 2: Mapa – kultúrne pamiatky Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.unesco-slovakia.sk/sk/menu/pamiatky-unesco-na-slovensku 

Vlkolínec 

 

Prvá písomná zmienka o obci Vlkolínec je z roku 1461,obec bola a je súčasťou mesta 

Ružomberok, 

ktorý dostal výsadné práva mesta v roku 1318.  

Vlkolínec je najzachovalejší celok pôvodných stavieb na Slovensku. Nachádza sa 

v krajinnej oblasti 

Veľká Fatra a zo všetkých strán je oblasť obkolesená terasovými poľami a pastvinami. Ide 

o skanzem s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí. Podhorská dedinka s 55 

budovami, v ktorej dodnes žije 28 obyvateľov. Jedná sa o pôvodné drevené domy, ktoré boli 

charakteristické pre stredoeurópsku oblasť a územie Slovenska už v minulosti. Uprostred 

tradičných stavieb sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, škola a kaplnka 

Panny Márie z roku 1875. 

Vlkolínec bol Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 

architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný 

celok (Obrázok 3). Výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 

1993 v Kolumbijskom meste Cartagene. 

Základnou technikou drevenej architektúry je zrubenie, kladenie otesaných kmeňov 

stromov na 

seba vodorovne, bez kostry zo zvislých stĺpov, tam kde sa križujú brvná dvoch stien a spájajú 

sa čapovaním. Ako výplň sa používal mach, ktorého úlohou bolo utesnenie konštrukčných špár 

medzi jednotlivými otesanými brvnami. Primárnym účelom bola ochrana pred vetrom (prievan) 

a chladom, zároveň udržoval teplo z ohniska, či pece. Mach sa vkladal medzi jednotlivé brvná 

už pri skladaní konštrukcie a hlinou sa vymazávali jednotlivé špáry až po zhotovení 

konštrukcie, plnila okrem veľa iných aj estetickú úlohu. Zrubové domy vo Vlkolínci sú 

trojpriestorové (izba, pitvor, komora) [7]. 

Do dedinky je možné pricestovať viacerými dopravnými prostriedkami ako napríklad na 

bicykli, pešo, autobusom. Do centra je zakázané jazdiť autom, návštevníci môžu zaparkovať 

pod Vlkolíncom. 
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Obrázok 3: Vlkolínec – pamiatková rezervácia Slovenska 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlkolinec.sk/ 

 

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 

Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 32. zasadnutí v kanadskom Quebecu dňa 

7. júla 2008 rozhodol o zápise Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty 

pamiatok. Ide o skupinu deviatich drevených objektov – ôsmich kostolov a jednej (oddelenej) 

zvonice – ktoré pochádzajú zo 16. - 18. storočia: rímsko – katolícke kostoly v Hervartove a 

Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a 

zvonica) a kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. 

Geograficky sa pamiatky nachádzajú v štyroch krajoch (Obrázok 4): 

 štyri v Prešovskom kraji (kostol sv. Františka z Assissi v Hervartove, evanjelický 

artikulárny kostol v Kežmarku, grécko – katolícky kostol sv. Mikuláša v Bodružali, grécko – 

katolícky kostol sv. Michala archanjela v Ladomírovej), 

 dve v Banskobystrickom kraji (evanjelický artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku), 

 dve v Žilinskom kraji (rímsko – katolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, 

evanjelický artikulárny kostol v Leštinách) 

 jedna v Košickom kraji (grécko – katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa v Ruskej 

Bystrej). 

Drevené kostoly sa vyskytujú v mnohých krajinách, kde prírodné podmienky zabezpečili 

drevo ako dostupný a vhodný stavebný materiál. Na východnom Slovensku sa nachádza súbor 

27 drevených kostolíkov, ktorý bol už v roku 1968 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

Najstarším z nich je rímsko – katolícky kostol sv. Františka z Assissi v Hervartove, ktorý 

pochádza údajne z roku 1500.  Originálna drevená architektúra v Karpatskom oblúku 

dokumentuje styk východnej/byzantskej a západnej/latinskej kultúry, pretavených do 

regionálnych zvláštností. Zároveň predstavuje symbiózu ľudového a profesionálneho 

staviteľstva a odráža kontext doby svojho vzniku. Evanjelické kostoly slúžia aj ako príklad 

konfesionálnej tolerancie v Hornom Uhorsku počas obdobia protihabsburského odporu [3]. 

Obrázok 4: Mapa – drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka 
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https://domov.sme.sk/c/3966089/drevene-kostoly-z-karpatskeho-obluka-su-v-zozname-

unesco.html 

 

Nehmotné dedičstvo 

 

Kultúrne dedičstvo nezahŕňa len hmotné hrady či zámky ale aj tradície, rituály, zvyklosti 

slávnostné udalosti, zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno súhrnne označiť 

pojmom „nehmotné kultúrne dedičstvo“ ako i „žijúce dedičstvo“ (z angl. „living heritage“).  

Slovenská republika tiež zaujala svoje miesto na Reprezentatívnom zozname nehmotného 

kultúrneho dedičstva ľudstva a to až s tromi elementmi [6]: 

1. Fujara – hudobný nástroj 

2. Terchovská muzika 

3. Gajdošská kultúra  

Pamiatky navrhnuté na zápis do svetového dedičstva UNESCO 

 

Nižšie uvedené kultúrne pamiatky sú kandidátmi na zápis do zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Nachádzajú sa po celom území Slovenska a na zápis čakajú už od roku 2002 [6]. 

 Veľkomoravské pamiatky 

 Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami 

 Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice 

 Limes Romanus 

 Komárno – protiturecká pevnosť 

 Pamätník Chatama Sófera 

 

Záver 

Kultúru možno súhrnne definovať ako splynutie viery, hodnôt, prístupov, zvykov, tradícií a 

spôsobov správania a konania ľudí. S kultúrou sa narodíme, kultúre sa učíme z rôznych zdrojov. 

Ide o príslušnosť k rodine, národnosti, etnickej skupine, náboženstvo, vzdelanie, povolanie, 

sociálnej triede. 

Z uvedeného vyplýva, že pamiatky, ako miesta návštevy účastníkov cestovného ruchu sú 

pre samotný cestovný ruch veľmi významným prvkom. V miestach, kde sú lokalizované, sa 

zvyšuje návštevnosť miesta, destinácie. 

Pamiatky môžu byť ako prírodného charakteru, tak i umelo vytvorené človekom. V oboch 

prípadoch je však dôležitým nositeľom ich ochrana pred záťažou nadmerného a 

nekontrolovateľného cestovného ruchu. 
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METODY STANOVENÍ JÓDU V POTRAVINÁCH A BIOLOGICKÝCH 

MATERIÁLECH 
Miroslav Fišera, Stanislav Kráčmar, Pavla Burešová 

 

Abstract 

This work deals with various methods of iodine content determination in food and biological 

samples. Indirect methods of iodine determination, which are used in clinical practice to assess 

iodine content in biological materials, are most commonly used. Spectrophotometric method of 

iodine determination by Sandell-Kolthoff (Tušl 1983, Rädlinger a Heumann, 1998) is one of 

the most widely used and is used in various modifications. In terms of direct determination, 

ICP-OES, different variants of electrochemical methods, inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS), and nuclear activation analysis (NAA) (Fecher et al. 1998, Varga, 

2007). ICP-MS and NAA are expensive but iodine is determined directly with sufficient 

sensitivity and irrespective of its form, oxidation state and iodine isotopes (Hou et al. 1997). 

Unlike electrochemical methods and ICP-OES, where the determination is complicated by 

significant spectral interferences as well as the dependence of the measured signal on the 

various forms and the oxidation state of iodine in the samples (Gélinas et al. 1998). The 

following three most commonly used methods for determining iodine content in selected 

biological materials were compared -  Spectrophotometric assay by Sandell-Kolthoff, ICP-OES 

and ICP-MS method (Fernández-Sánchez et al. 2007). Food samples and biological materials 

were chosen as different types of food and iodine-containing food supplements, and urine 

samples were also analyzed (Jooste a Strydom, 2010). 

To verify the methods used, the certified reference material NIST-SRM-1549 was used with a 

certified iodine content of 3.38 + 0.6 mg / kg which was used to check the accuracy of total 

iodine determination. The least accurate results were obtained using the ICP-OES method, 

where the values for the CRM 5.64 + 0.39 mg / kg were measured, better results were obtained 

by the spectrophotometric method, namely 4.53 ± 0.23 mg / kg, and the most correct results 

were obtained by ICP-MS 3.36 + 0.12 mg / kg iodine. 

 

Key words: iodine, food, biological materials, Sandell-Kolthoff, ICP-OES, ICP-MS 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá různými metodami stanovení obsahu jódu v biologických vzorcích. 

Nejčastěji se používají nepřímé metody stanovení jodu, které se používají v klinické praxi pro 

posouzení obsahu jódu v biologických materiálech. Spektrofotometrická metoda stanovení jódu 

podle Sandell-Kolthoffa (Tušl 1983, Rädlinger a Heumann, 1998) je jedna z nerozšířenějších 

a používá se i v různých modifikacích. Pokud jde o přímé stanovení, jsou považovány za 

vhodnější metody emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), různé 

varianty elektrochemických metod, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-MS) a jaderná aktivační analýza (NAA) (Fecher et al. 1998, Varga, 2007). ICP-MS a 

NAA jsou nákladné, ale jód je stanoven přímo s dostatečnou citlivostí a bez ohledu na jeho 

formy, oxidační stav a zastoupení izotopů jódu (Hou et al. 1997). 

Na rozdíl od elektrochemických metod a ICP-OES kde jsou stanovení komplikovaná 

významnými spektrálními interferencemi a také závislostí měřeného signálu na různých 

formách a oxidačním stavu jódu ve vzorcích (Gélinas et al. 1998). Byly porovnány následující 

tři nejčastěji používané metody pro stanovení obsahu jódu ve vybraných biologických 

materiálech - Spektrofotometrické stanovení podle Sandell-Kolthoffa, ICP-OES a ICP-MS 

metody (Fernández-Sánchez et al. 2007). Vzorky biologických materiálů byly voleny jako 



 

46 

 

různé druhy potravin a potravinových doplňků s obsahem jódu a taktéž byly analyzovány vzorky 

moči (Jooste a Strydom, 2010). 

Pro verifikaci použitých metod byl použit certifikovaný referenční materiál NIST-SRM-1549 

odstředěné mléko s certifikovaným obsahem jódu 3,38 + 0,6 mg/kg, který byl použit pro 

kontrolu správnosti stanovení celkového jódu. Nejméně správné výsledky jsme získali metodou 

ICP-OES, kde byly naměřeny hodnoty pro uvedený CRM 5,64 + 0,39 mg/kg, lepších výsledků 

bylo dosaženo spektrofotometrickou metodou a to 4,53 + 0,23 mg/kg a nejsprávnější výsledky 

byly získány metodou ICP-MS  3,36 + 0,12 mg/kg jódu. 

 

Klíčová slova: jód, potraviny, biologické vzorky, Sandell-Kolthoff, ICP-OES, ICP-MS 

 

Úvod 

Lidský organismus obsahuje asi 15-25 mg jodu. Asi 75 % z výše uvedeného množství se 

vyskytuje v štítné žláze. Menší množství jódu se vyskytují ve slinách a mléčných žlázách, 

žaludeční sliznici a ledvinách. Jód je nezbytnou součástí trijodthyroninu  (T3) a 

tetrajodthyroninu (T4), případně tyroxinu jako hormonů štítné žlázy, které regulují stupeň 

oxidace v buňkách a tím ovlivňují tělesný a duševní vývoj organismu, činnost svalové a nervové 

tkáně a energetický metabolismus. Jód sehrává významnou roli zejména během prenatálního 

vývoje plodu a je považován za klíčový faktor pro zdravý rozvoj centrálního nervového 

systému (Patrick, 2008). 

Jod je získáván z potravy v podobě anorganických sloučenin nebo jako součást organických 

látek. Má-li být využíván organizmem, musí být jód dodáván ve vhodné formě. Anorganické 

sloučeniny jódu a jód uvolněný z organických látek jsou přeměněny na jodid a ten je rychle 

vstřebáván tenkým střevem. Efektivita absorpce jodidů závisí částečně na koncentraci 

cirkulujících hormonů štítné žlázy. Jejich absorpce se zvyšuje při nízkých koncentracích 

hormonů. Většina těchto jodidů je absorbována štítnou žlázou a jsou využívány pro produkci 

výše uvedených hormonů. Další část jodidů je zachycena v ledvinách a vyloučena močí. 

Výše uvedená fakta zdůrazňují nutnost sledování obsahu jódu v běžných biologických 

materiálech, jako jsou potraviny a zejména v klinických vzorcích tkání a tělních tekutin. 

Stanovení obsahu jódu v potravinách, respektive jeho dostatečný příjem potravinami, je rovněž 

velmi důležité, neboť jeho sledování se obvykle provádí jako stanovení jodu v moči (jodurie), 

která charakterizuje obsah jódu v potravinách, a poskytuje také informace o zpracování a 

zdrojích jódu ve stravě a následně o jeho metabolismu ve vztahu k celkovému zdravotnímu 

stavu organismu (Brown-Grant, 1961). 

 

Materiál a metody 

 

Použité přístroje 

UV-VIS spektrometr Helios gama (Unicam, UK), atomový emisní spektrometr IRIS ICP/AP 

(Thermo Jarrell Ash, USA) s Echelle optikou 0.381 m, mřížka: 54,4 vrypů/mm, temperovaný 

polychromátor (37°C), s rozlišením (0,01 nm při 200 nm, kalibrace vlnové délky pomocí 

rtuťové výbojky, příkon plazmatu 750 – 1750 W, frekvence generátoru 27,12 MHz, detektor 

CID: 262 144 fotocitlivých bodů, pracovní teplota detektoru: -80°C, spektrální rozsah 170 – 

900 nm. Hmotnostní spektrometr ICP-MS X Series II (Thermo Electron Corporation, UK) 

vybavený kolizní celou (CCT) a diskriminací kinetické energie částic, modulárním systémem 

plazmy (Plazma screen) a Xs rozhraním pro vysoce zasolené matrice. 

 

Laboratorní vybavení 
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K provedení analýz byly použity skleněné odměrné baňky (10, 25 a 50 ml), automatické pipety 

LABSYSTEMS (5-5000 μl), polyethylenové špičky, plastové odměrné baňky (50, 100 a 250 

ml), A & D HR 200 digitální laboratorní analytické váhy (přesnost 0,0001 g) a vodní lázně.  

Vzorky byly rozkládány v mikrovlnném rozkladném systému MLS – 1200 MEGA s MDR 

technologií ve 100ml PTFE kontejnerech (o průměru 70 mm) s křemennými inserty. 

Pro úpravu vzorků byla dále použita následující zařízení: sušárna STE 39 Chirana, odstředivka 

MLW typ 340, oddělovač fází (Unicam), muflová pec s postupným zvyšováním teploty, 

ultrazvukové lázně na odstranění CO2 ze vzorků PS 2000. 

 

Chemikálie, standardy a vzorky 

HNO3 (65 %), ultra-high (for semiconductors) purity, Analytika Co. Ltd. (CZ), HCl (37 %,) 

ultra-high (for semiconductors) purity, Analytika Co. Ltd. (CZ), KOH, reagent purity, Merck, 

H2O2 (30 %,) reagent purity, CHZS, joint stock company, (CZ), NaCl (ČSL4), Lachema Brno, 

(CZ), NaNO2, reagent purity, Lachema Brno, (CZ), NaOH, reagent purity, Lachema Brno, (CZ), 

KClO3, reagent purity, Lachema Brno, (CZ), Brucine, reagent purity, Koch-Light Laboratories 

Colnbrook, England, FeSO4 . 7 H2O, reagent purity, Lachema Brno, (CZ), NH4SCN reagent 

purity, Lachema Brno, (CZ), KI, reagent purity, ML Chemica Troubsko, (CZ), H2SO4 (93%), 

reagent purity, Lachema Brno, (CZ), (CH3)4NOH, reagent purity,  Lachema Brno, (CZ), 

Ce(SO4)2 , reagent purity, Výroba liečiv Bratislava, SK, As2O3, reagent purity, Lachema Brno, 

(CZ),  Standard solutions of CRM elements (1.0000 g/l), Slovak Metrology institute, Bratislava, 

SK, Analytika, Ltd, Prague, CZ, NIST-SRM-1549 Milk powder, NIST USA, vysoce čistá 

deionizovaná voda (pro přípravu všech roztoků) (Aquaosmotic, Tišnov, CZ), Triton X-100, 

Sigma-Aldrich, USA. 

Z oxidu arsenitého (III) As2O3 (0,4951 g), byl připraven roztok arsenitanu sodného, který byl 

rozpuštěn ve vodě s přídavkem hydroxidu sodného (0,4 g) a zředěn na 100 ml vodou.  

Roztok síranu ceričitého (IV): Síran ceričitý Ce(SO4)2 (0,186 g) byl rozpuštěn v deionizované 

vodě s přídavkem  koncentrované kyseliny sírové (1 ml) a zředěn vodou. Podobně je možné 

připravit roztok ze síranu ceričito amonného (NH4) 4Ce (SO4) 4.2H2O který se také rozpustí ve 

směsi vody s koncentrovanou kyselinou sírovou. Roztok síranu amonného pozitivně ovlivňuje 

stabilitu roztoku síranu ceričitého. 

Standardní roztok jodidu: jodid draselný KI (0,3271 g) se rozpustí ve vodě a roztok se zředí na 

250 ml vodou. Jeden ml roztoku obsahuje 1000 μg jodidu. Pracovní standardní roztok 

připravený jeho ředěním obsahoval 1,0 μg I-/ ml.  Kromě toho byly také použity následující 

roztoky: 20 % NaCl, 4 % KSCN, 1,5 % (NH4) 2Fe (SO4) 2.6H2O, 2 M H2SO4. Použité látky 

byly čistoty p.a. a na přípravu roztoků byla použita deionizovaná voda. 

 

Příprava vzorků  

Pro analýzu byly vybrány vzorky běžných potravin a potravinových doplňků s obsahem jódu a 

taktéž vzorky moči pro srovnání možností stanovení jódu v biologických vzorcích různými 

metodami. Byly také použity potravinové doplňky se zapouzdřenými jedlými oleji s obsahem 

jódu ve snadno rozpustitelných kapslích z potahového materiálu ze želatiny nebo jiných 

vhodných polymerních filmů (Sedlařík et al. 2006). Pro ověření správnosti používaných metod 

a postupů byly provedeny analýzy vhodného certifikovaného referenčního materiálu (CRM), 

NIST-SRM-1549 sušené mléko s deklarovanou hodnotou obsahu jódu (3,38 + 0,6 mg/kg). 

 

Suchý rozklad vzorků. Literatura (Knapp et al. 1998, Fiedlerova, 1998) uvádí, že 

mineralizace vzorků potravin suchou cestou vykazuje mnoho výhod ve srovnání s mokrým 

způsobem rozkladu a že jsou většinou získávány vyšší výsledky, když se použije suchý rozklad. 

Z celé řady doporučovaných pomocných chemikálií byla zvolena směs 10 % ZnSO4/25% KOH 
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jako směs fixaci těkavých složek včetně jodidů. Vysušené, jemně mleté vzorky (0,5 g) byly 

smíšený s 10 % ZnSO4 a 25 % KOH (1 ml a 0,5 ml) v kelímku. Směs byla vysušena při 110 ° 

C během 80 minut a zbytek byl pak spálen v muflové peci a popel byl následně žíhán při 550 ° 

C dalších 80 minut. Po vychladnutí byl popel důkladně rozmělněn a digerován vodou (6 ml) a 

po několika minutách byl roztok odstředěn ve skleněných zkumavkách po dobu 5 minut při 2 

000 otáčkách za minutu. Mineralizace byla prováděna v porcelánových kelímcích s víčky.    

 

Mokrý rozklad vzorků. Mineralizace byla provedena v uzavřeném systému s mikrovlnným 

ohřevem (14) a to dvěma způsoby: 

 

a) bez křemenného inzertu 

Vzorky (1 g) byly zváženy do teflonových rozkladných nádobek, přidána 65 % HNO3 a 30 % 

H2O2 (6 a 1 ml) ke každému vzorku a tyto byly rozloženy podle vhodného programu (viz 

tabulka 1). Rozložené vzorky byly kvantitativně převedeny do odměrných baněk na 10 ml a 

doplněny po značku deionizovanou vodou.   

 

b) s křemennými inzerty (obrázek 1) 

Vzorky byly naváženy do křemenného inzertu (0,5 g) a byla přidána 65 % HNO3 (5 ml). 

Křemenné inzerty byly umístěny do PTFE nádobek naplněných vodou (5 ml) a 30 % H2O2 (1 

ml) a pozavření umístěny do MW zařízení a dále byly rozloženy podle vhodného programu (viz 

tabulka 1). Rozložené vzorky byly kvantitativně převedeny do odměrných baněk na 10 ml a 

doplněny po značku deionizovanou vodou. 

 

Tabulka 1. Program pro mikrovlnný rozklad 

Krok 1 2 3 4 5 

Příkon (W) 250 0 250 400 500 

Čas (min) 1 2 5 5 3 

 

 
Obrázek 1. Křemenné inzerty umístěné se vzorkem do PTFE nádobky. 

 

 

 

Stanovení obsahu jódu v biologických materiálech jednotlivými metodami 
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Spektrofotometrické stanovení jodu katalytické reakci Ce4+/ AsO2 –  
 

Stanovení sloučenin s obsahem jódu je založena na reakci přítomných jodidů. Z důvodu snadné 

vzájemné přeměny jodidů, elementárního jódu a jodičnanů je stanovení jednotlivých forem 

jódu diskutováno odděleně.  Pro stanovení jodu v potravinách a jiných biologických 

materiálech, je spektrofotometrická metoda považována za univerzální metodu (15). 

Spektrofotometrické stanovení stop jódu kinetickými metodami je založené hlavně na Sandell-

Kolthoffově reakci iontů Ce4+/ AsO2-, která je katalyzována přítomnými jodidy. 

Katalytická redukce Ce4+ iontů probíhá monomolekulárním mechanismem a jejich koncentrace 

je přímo úměrná koncentraci jodidů v roztoku. Stanovení je rušeno nadbytkem iontů Cl-  a 

dalšími látkami, jež reagují s ionty Ce4+ (např. citráty a dalšími organickými sloučeninami). 

Podobně ionty arsenité, rhodité  a - v menší míře - také bromidové ionty ovlivňují pozitivní 

chybou stanovení jódu; například 0,3 mg KBr nebo 40 mg NaCl zvýší výsledky o 5 %. Naopak 

záporné chyby kolem 5 % jsou způsobeny například 1 mg KH2PO4, 10 mg NaCl, 40 mg KCl 

nebo 76 mg ZnSO4 v roztoku. Stanovení nemůže být realizováno vůbec za přítomnosti CN-, 

SCN-, Hg2+, Pb2+ a Ag+ iontů. Výše uvedené rušivé vlivy lze odstranit přídavkem NaCl a 

pečlivým zpracování původního vzorku. 

Stanovením jódu v potravinách založeným na Ce4+/ AsO2- systému se zabývalo mnoho autorů. 

Použité postupy se navzájem liší většinou ve zpracování vzorku před finální analýzou. 

Nejčastěji je měřen pokles absorbance žlutého roztoku Ce4+ iontů při 415 nm (případně při 420 

nm) nebo s vyšší citlivostí v UV oblasti (315-365 nm). Katalytickou reakci lze ukončit přidáním 

různých sloučenin: brucin tvoří žluté chinoidní sloučeniny (430 nm), ferroin nebo Fe2+ ionty, 

které reagují s SCN- dávají červenou barvu po oxidaci (490-525 nm).  Jednotlivé postupy se liší 

hlavně v použitém pH, teplotě roztoku a reakční době. Bývá používáno prostředí 0,3-1,15 M 

H2SO4, které se zdá být nejvhodnější, ale také směs H2SO4 HNO3 (0,7 a 2,2 mol/l) je vhodná 

také. Reakční teplota se pohybuje obvykle mezi 20-40 ° C; zvýšení teploty reakce na 75-90 ° C 

mimořádně zvyšuje citlivost metody. Katalytická reakce obvykle trvá 10-20 minut.  

Pro přípravu vzorku na spektrofotometrické stanovení se doporučuje metoda, spočívající v 

uvolňování jodu kyselinou chromsírovou. Určité množství vzorku se umístí do mineralizační 

baňky a přidá se koncentrovaná H2SO4 (25 ml) a H2CrO4 (4 ml; rozpustí se 300 g oxidu 

chromového v 300 ml vody) za chlazení vodou. Tato baňka je spojena kapilárou s absorpční 

nádobkou s obsahem 1% roztoku NaOH. Směs v baňce se zahřeje na 200-220 ° C a uvolněný 

jód je pohlcen v absorpční nádobce.   

Materiály rostlinného původu jsou zpracovány následujícím způsobem: směs koncentrované 

kyseliny sírové a dusičné (7,5 ml; 1 + 1) se přidá k vysušenému vzorku do baňky na 50 ml. Po 

přidání koncentrované H2SO4 (1 ml) se roztok zahřívá na 160-170 ° C a později na 195-215 °C 

přibližně po dobu 90 minut.  

Dále je možná i mineralizace v alkalickém prostředí za přítomnosti ZnSO4, která vykazuje 

určité výhody. Vzorek organické hmoty (0,5-1,0 g nebo 10-20 ml) se smíchá s 10 % ZnSO4  

(1 ml) a 1 M Na2CO3 (2 ml).  Odpaří se do sucha na vodní lázni a poté se zahřívá na 600 + 10 

° C v sušárně po dobu 1 hodiny. Postup lze několikrát opakovat až do úplné oxidace uhlíku. 

Vysušený zbytek se rozpustí v 6 ml vody a nerozpustné látky se oddělí centrifugací. Takto 

zpracované vzorky se použijí ke stanovení (2 ml).  Postupy stanovení založené na reakci Ce4+/ 

AsO2-  se používají hlavně jako srovnávací pro analýzy různých druhů potravin v různých 

laboratořích.  Detekční limit těchto typů stanovení s katalytickou redukcí Ce4+ iontů dosahuje 

hodnot kolem 0,01 ng I/ml roztoku; nebo 1 ng I/g sušiny. Jód v potravinách je možné stanovit 

na základě jiných katalytických reakcí, např. následujících systémů: NO2
-/ SCN-, H2O2/ 
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o-tolidine a chloramin T/tetrabase. Reakce NO2
- a SCN-ionty se provádí za přítomnosti 0,45-0, 

6 M HNO3 a Fe3+ ionty. Snížení červeného zbarvení je sledována při 430-450 nm. Mez detekce 

metody je 0,2 ng I/ml (3 ng I/g sušiny). Katalytická oxidace toluidinu a peroxidu vodíku probíhá 

při pH 4.0 (fosfátový pufr). Absorbance vzniklého modrého zabarvení je měřena při 626 nm 

(detekční limit 20 ng I/ml, resp. 150 ng I/g sušiny). Reakce tetrabase (N, N´-tetramethyl-

diaminophenylmethanu) s chloraminem T se provádí v acetátovém pufru (pH 4,8) a dává modré 

zbarvení (600 nm). Mez detekce metody je 10 ng I/ml (600 ng I/g sušiny).  

 

Postup:  

Roztoky vzorků (2 ml) byly zředěny vodou na 5 ml ve zkumavkách a okyseleny 2 M H2SO4 

(0,5 ml).  Za míchání přidány roztoky NaCl (1 ml), arsenitanu (0,5 ml) a 2 M H2SO4 (5 ml) a 

dále pak byl přidán o 5 minut později roztok Ce (IV) (1 ml). Katalytická reakce pokračovala po 

dobu 20 minut a pak byla zastavena přidáním roztokem Fe (II) (1 ml). Po odbarvení roztoku 

byl přidán roztok thiokyanatanu (1 ml) a došlo k vytvoření červeného zbarvení, které bylo 

měřeno při 525 nm v 10 mm kyvetě proti vodě. 

 

Stanovení obsahu jódu metodou ICP-OES. 

Jód patří mezi prvky, které nelze určit jinými typy emisní nebo absorpční spektrometrie, protože 

dosahované excitační teploty jsou nízké a dodaná energie není dostatečně vysoká, aby vybudila 

elektrony jódu z jejich základních energetických hladin. 

Vysokoteplotní argonové plazma může ionizovat i atomy jódu a atomy podobných prvků jako 

jsou chlor, fosfor, síra apod., přesto je stanovení výše uvedených prvků velmi obtížné a složité. 

Pouze emisní čáry jódu I 178,276 nm (relativní intenzita 75), I 183,038 nm (relativní intenzita 

15) a případně I 206,19 nm (relativní intenzitu 3) mohou být použity pro analýzu. Poměr mezi 

čistou intenzitou emise a intenzitou pozadí je velmi nízká. 

Navíc signál fosforu interferuje na nejintenzivnější čáře jódu I 178,276 nm a fosfor je, jak je 

všeobecně známo, obsažen v potravinách a biologických vzorcích v relativně vysokých 

zastoupeních. Relativní intenzita rušící čáry fosforu P 178,287 nm je 110. 

Při analýze reálných vzorků je jódová emisní čára I 178,276 nm natolik ovlivněna rušícím 

signálem fosforu, že ji nelze použít ani při použití běžné mimopíkové korekce pozadí a její vliv 

musí být eliminován matematickou korekcí, výpočtem korekčního koeficientu získaného 

manuálním nebo automatickým výpočtem (IEC). Pro tyto účely byla použita další čára fosforu 

P 178,276 nm na stanovení skutečného obsahu fosforu ve vzorcích. 

Korekční faktory pro analýzu reálných vzorků jsou počítány jako poměr mezi skutečnou 

koncentrací fosforu a zdánlivou koncentrací jódu získaných na vlnové délce jódu. Kromě toho 

je i další čára jódu I 206,190 nm rušena také. Čára zinku Zn 206,200 nm je relativně dostatečně 

vzdálená analytické čáře jódu, ale její relativní intenzita je 900, což je poměrně vysoká hodnota 

ve srovnání s intenzitou čáry jódu a způsobuje při stanovení jódu značnou chybu. Podobně i 

zde byla použita metoda IECa jako referenční čára pro zinek byla použita čára Zn 202,548 nm 

(s relativní intenzitu 1000) (viz obrázek 2 a 3). 
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Obrázek 2. Interference fosforu na čáře I 178,276 nm  

 
Obrázek 3. Interference zinku na čáře I 206,190 nm  

Analytická čára jódu I 183,038 nm není ovlivněna rušením jiného prvku, které se běžně 

vyskytují v potravinách, a proto výsledky získané na této čáře lze použít pro srovnání ostatních 

výsledků. Někteří autoři (Knapp et al. 1998) uvádí, že stanovení jódu touto metodou je 

ovlivněno jednak metodou rozkladu vzorku, ale také přítomností určitých chemických 

sloučenin v analyzovaném roztoku, zejména přítomností HNO3 a CH3OH.  Série vzorků 

obsahujících různá množství výše uvedených látek byly připraveny za účelem testování jejich 

vlivu. Vliv CH3OH nebyl prokázán, ale byl prokázán vliv různých množství HNO3 ve vzorcích. 

Za stejných přístrojových podmínek byly nejvyšší intenzity pozorovány v roztocích s obsahem 

HNO3 3,9 – 6,5 %, přičemž byl testován rozsah koncentrací v rozmezí 0 –7,8 % HNO3. Z tohoto 

důvodu byly všechny roztoky upravovány na koncentraci 3,9 % HNO3. (viz obrázek 4). 
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Obrázek 4. Časová závislost intenzity emise na příslušných čarách při použití 

proplachovacího roztoku deionizované vody s přídavkem 3,9 % HNO3 a 3,0 % CH3OH. 

 

 

Použití ICP-MS metody   

 ICP-MS metoda se používá především v oblasti sledování stopových a ultrastopových 

koncentrací prvků. Přístroje vybavené kvadrupólovým analyzátorem dosahují detekční limity 

pro jód v oblasti kolem 1 ng I/l. Přístroje s vysokým rozlišením využívající režim normálního 

rozlišení dosahují detekční limity o řád nižší než výše uvedené a uspořádání s elektrotermickým 

odpařením vzorku vykazují detekční limity až o dva řády nižší než roztokové se zmlžováním a 

s kvadrupólovým analyzátorem. Multielementarita podobně jako u ICP-OES představuje 

významnou výhodu této metody, která hraje důležitou roli především v monitorování 

neznámých vzorků a také poskytuje kompletní informace o vzorcích. Zpočátku se ICP-MS 

používala zejména v geologii k analýze stopových prvků, prvků vzácných zemin a platinových 

kovů, v jaderné energetice, k analýze materiálů vysoké čistoty používaných v elektronice, 

v armádních a kosmických technologiích. V poslední době narůstají počty ICP-MS analýz 

vzorků životního prostředí, analýz tkání a tělních tekutin a také rostou počty ICP-MS analýz ke 

sledování kvality potravin (Brown-Grant, 1961).  Transport vzorku do hmotnostního 

analyzátoru z ICP zdroje představuje významný problém pro metodu ICP-MS, protože ICP je 

provozováno za atmosférického tlaku a hmotnostní analyzátor pracuje v hlubokém vakuu. 

Kvadrupólové analyzátory pracují s tlakem nižším než 10-3 Pa a spektrometry s vysokým 

rozlišením používají tlak nižší než 10-5 Pa, proto je nezbytné speciální rozhraní používané pro 

převedení iontů do hmotnostního analyzátoru. Toto rozhraní se skládá ze dvou kónusů; první z 

nich má otvor o průměru 1 mm a druhý (skimmer) 0,75mm.  Vzorkovací kónus je zanořen do 

plazmatu a vymezuje primární proud iontů z analytického kanálu. Tlak mezi kónusy a první 

části iontové optiky je snižován pomocí rotační vývěvy a kvadrupólový analyzátor, detektor a 

zbytek iontové optiky je evakuován turbo molekulárním čerpadlem. Kónusy jsou vyráběny 

převážně z niklu a ty které jsou určených pro práci v agresivním prostředí koncentrovanějších 

kyselin, jsou vyrobené z platiny. Zanášení otvorů kónusů představuje významný problém při 

analýze reálných vzorků, takže metoda ICP-MS je omezena použitím pro analýzy vzorků s 

maximálním obsahem 2 g/l solí. 
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Experimentální podmínky a parametry zařízení 

Optimalizace pracovních podmínek. Pracovní podmínky byly optimalizovány vzhledem 

k dosažení co nejnižších detekčních limitů a také vzhledem k minimalizaci rušivých vlivů, za 

účelem dosažení spolehlivých výsledků. Všechny důležité operace a kroky měřícího systému 

mohou být automaticky zapracovány do bezobslužného automatického režimu.  Nastavení 

správných parametrů bez zásahu operátora je zajišťována automatickým laděním programů a 

testováním výkonnostních parametrů systému. Také nastavení správného měřícího modulu 

hraje významnou roli. Jednotlivé měřící moduly se liší v intenzitě tvorby víceatomových 

(molekulárních) interferencí a schopnostech jejich odstranění. 

Univerzální modul s kónusovým rozhraním označovaným Xs prakticky neomezuje 

víceatomové interference, modul studeného plazmatu (Plasma Screen Plus) umožňuje eliminaci 

interferencí snadno ionizovatelných prvků (alkalické kovy, kovy alkalických zemin a železo). 

Modul kolizní cely eliminuje víceatomové interference v prostředí argonu uplatněním 

srážkového nebo reakčního mechanismu pasivně (He) nebo reakčně (H2, NH3) tak, aby byly 

případné molekulární asociáty rozbity nebo přeměněny na ionty, jejichž hmotnosti nevykazují 

významné rušení měřených hmotností. 

 

Optimalizace metody v jednotlivých modulech. Prvním krokem analýzy je výběr prvků, 

vhodných měřících modulů a nastavení přístrojových parametrů. Dále následuje kontrolní 

analýza standardního roztoku a případná optimalizace. Po nastavení parametrů a definování 

rozložení kalibračních roztoků v automatickém dávkovači může být zahájena kompletní 

analýza včetně vzorků. 

 

Výsledky a diskuse  
Sandell-Kolthoff metoda. Různé varianty této metody byly testovány ve vztahu k stabilitě 

vytvořeného komplexu (viz obrázek 5). Reakce Ce4+/ As3+ je považována za nejvhodnější 

z  důvodu nejvyšší citlivosti, a navíc bylo dosaženo nejlepší shody s výsledky analýzy 

referenčního materiálu a jeho skutečného složení (tabulka 2). 

 

Metoda ICP-OES. Nevýhodou této metody je již dříve uváděná skutečnost, že získané 

výsledky závisí na přítomné formě jódu ve vzorku, případně formě vznikající při zpracování 

vzorku (viz obrázek 6). Různé formy jodu ve vzorcích lze převést na jednu, uplatněním různých 

postupů a pomocných chemikálií (Anderson, 2000, Mahesh et al. 1992). Další problém 

představuje přítomnost podstatného paměťového efektu roztoků obsahujících jód, které mohou 

být sníženy volbou vhodného vyplachovací roztoku (obr. 4).  ICP-OES analýzy jsou také 

komplikovány rušením prvky P, Ca, Mg, K, Na, a Zn na některých spektrálních čarách jódu.  

Tyto nepříznivé vlivy lze odstranit kombinací mimo píkové korekce (off-peak correction) a 

meziprvkové korekce (IEC). Přesto, i po vyřešení všech potíží, ICP-OES nedávala dostatečně 

správné výsledky, které jsou vyšší než výsledky získané použitím dalších dvou metod (Tabulka 

3). Pro přípravu vzorků je přesto nezbytné použití křemenných inzertů v mikrovlnném systému 

(Heilmann et al. 2004) z důvodu zabránění ztrát a pokud možno sjednocení formy přítomného 

jódu. 
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Obrázek 5. Kalibrační křivky. Časová závislost absorbance na koncentraci jodidů při 

λ = 450 nm 

 

Tabulka 2. Množství jódu ve vybraných vzorcích stanoveno spektrofotometricky. 

 

 

Samples 
Dry decomposition 1.1.1.1.1 Wet decomposition 

Ce4+/AsO2
- NO2

-/SCN- (20 

min) 

Ce4+/AsO2
- NO2

-/SCN- (20 

min) 
Iodine content (mg/kg dry matter) 

Fish tissue 156.61+4.70 145.85+2.46 167.83+5.13 174.20+4.78 

Chicken liver 2.84+0.12 2.71+0.24 3.04+0.25 2.89+0.17 

Beef meat 2.96+0.19 3.49+0.07 2.91+0.21 3.76+0.22 

Egg yolk 4.03+0.27 4.99+0.13 4.95+0.29 4.49+0.23 

Milk powder 43.31+1.32 45.31+0.88 41.56+1.13 46.63+1.78 

Roll 0.92+0.05 1.19+0.07 1.15+0.07 1.42+0.10 

Urine 0.21+0.02 0.19+0.02 0.24+0.03 0.20+0.02 

Food supplement 69.14+2.07 77.65+2.05  81.56+3.32 78.13+1.78 

Mineral water 

(mg/L) 

21.49+0.17 18.13+0.32 22.16+0.33 25.45+0.25 

NIST-1549 4.53+0.23 5.41+0.33 4.98+0.15 6.17+0.24 

 

ICP-MS metoda. Ve srovnání s ostatními použitými metodami, ICP-MS je ovlivněna vnějšími 

podmínkami v nejmenší míře. Dochází také k paměťovému efektu, který je způsoben 

přítomností roztoku ve zmlžovací komoře a aerosolu a podobně jako u metody ICP-OES, to lze 

odstranit intenzivním vyplachováním roztoků vzorků vodou, příp. s přídavkem metanolu po 

dostatečně dlouhou dobu. Použité pracovní režimy pro běžné podmínky plazmatu, chladného 

plazmatu (Plasma screen) a pro použití kolizní cely s heliem (CCT – s průtokem helia 0.00 – 
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10.00 ml/min) byly testovány. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s použitím kolizní cely 

(CCT) s průtokem kolizního plynu helia 6.64 ml/min (viz tabulka 4). 

 

Tabulka 3. Množství jódu ve vybraných vzorcích stanoveno metodou ICP-OES. 

 

 

Samples 
Dry decomposition 1.1.1.1.2 Wet decomposition 

1.1.1.1.3 ICP-OES 

Selected emission lines (nm) 
I 183,038 I 206,190 I 183,038 I 206,190 

Iodine content (mg/kg dry matter) 

Fish tissue 184.54+5.12 177.25+6.46 188.13+7.08 192.67+3.16 

Chicken liver 4.93+0.10 5.15+0.16 5.32+0.28 6.12+0.09 

Beef meat 4.53+0.21 5.19+0.16 5.91+0.19 5.76+0.12 

Egg yolk 7.12+0.37 6.99+0.24 7.95+0.49 7.49+0.24 

Milk powder 63.71+2.56 55.82+1.48 61.16+2.93 66.13+1.85 

Roll 2.15+0.11 2.59+0.08 3.10+0.10 2.92+0.13 

Urine 0.28+0.01 0.31+0.02 0.34+0.03 0.32+0.02 

Food supplement 85.98+4.32 89.23+3.55  94.17+5.02 88.63+2.37 

Mineral water (mg/L) 27.15+0.87 21.35+0.63 24.46+0.13 25.95+0.72 

NIST-1549 7.64+0.16 9.23+0.23 5.64+0.39 5.94+0.28 

 

Tabulka 4. Množství jódu ve vybraných vzorcích stanoveno metodou ICP-MS. 

 

 

Samples 
Dry decomposition 1.1.1.1.4 Wet decomposition 

1.1.1.1.5 ICP-MS 

Selected measurement mode 

Plasma Screen CCT Plasma Screen CCT 

Iodine content (mg/kg dry matter) 

Fish tissue 148.29+1.58 147.21+2.09 157.37+1.89 161.14+1.43 

Chicken liver 2.23+0.03 2.14+0.04 2.79+0.05 2.57+0.05 

Beef meat 3.15+0.17 3.73+0.05 3.45+0.05 3.21+0.12 

Egg yolk 3.87+0.14 4.11+0.08 3.97+0.11 4.04+0.06 

Milk powder 40.67+0.87 42.03+0.92 38.67+1.03 42.47+0.93 

Roll 0.83+0.03 0.97+0.02 0.98+0.02 1.04+0.01 

Urine 0.20+0.01 0.19+0.01 0.21+0.01 0.20+0.01 

Food supplement 70.76+1.11 73.19+1.33  71.34+1.48 72.96+1.83 
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Mineral water (mg/L) 20.12+0.18 18.64+0.20 20.62+0.13 21.05+0.23 

NIST-1549 3.53+0.18 3.47+0.13 3.96+0.15 3.36+0.12 

 

Závěr 

Všechny tři uvedené metody běžně používané pro praktické stanovení jodu v biologických 

vzorcích byly porovnány na základě získaných výsledků analýz.  Co se týče provedení Sandel- 

Kolthoffova metoda je poměrně jednoduchá a vyžaduje také nenáročné vybavení. Nicméně 

postup je pracný a vyžaduje vysoce zkušený personál. Uspokojivé výsledky lze získat po 

dobrém zvládnutí pracovního postupu. Metoda ICP-OES se jeví nejméně vhodná z důvodu 

množství komplikací, například nutná přeměna různých forem jódu na jedinou, odstranění 

paměťového efektu nebo vlivu rušivých prvků obsažených v značných koncentracích v 

biologických vzorcích. Z výsledků analýz certifikovaných referenčních materiálů je zřejmé, že 

relativně přesné výsledky lze získat po odstranění rušivých vlivů, ale i tyto jsou zatíženy 

značnou nejistotou měření.  

Jako nejvhodnější z hlediska správnosti a pracnosti se jeví metoda ICP-MS. Po vhodné 

mineralizaci, upravení povrchového napětí vzorků a standardů pomocí Tritonu X-100 a po 

nastavení přístrojových parametrů a režimu měření, lze vzorky s obsahem jódu analyzovat 

přímo s vysokou přesností a správností. 
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MONITORING PAINTBALLOVÝCH CENTIER NA SLOVENSKU 

A ICH VÝZNAM PRE REKREAČNÉ AKTIVITY V TURIZME 

MONITORING OF PAINTBALL CENTERS IN SLOVAKIA AND 

THEIR RELEVANCE FOR RECREATIONALL ACTIVITIES IN 

TOURISM 

 
Milena Švedová 

Abstrakt 

V súčasnej spoločnosti pozorujeme  množstvo atraktívnych rekreačných aktivít, ktoré ovplyvňuj 

rozvoj turizmu v regiónoch.  Na základe rôznych stimulov vznikajú aj nové, tie ktoré by 

potenciálne mohli prilákať mladých návštevníkov. Medzi takého môžeme radiť aj paintball.  

V našom príspevku sa zaoberáme charakteristikou paintballu, stručnou históriu, ich význame 

pre rekreačné aktivity i analýzou jednotlivých foriem pre ich využitie v turizme. Zameriavame 

sa na zistenie počtu paintballových ihrísk na Slovensku,  zmonitorovanie ich koncentrácie 

v rámci jednotlivých krajov na našom území. Inklúziu zahŕňa kompletizácia zoznamu 

paintballových areálov a ich delenie na indorové, outdorové ihriská v daných regiónoch.  

 

Kľúčové slová:  

Painball, turizmus, región, indorové ihriská, outdorové ihriská.  

 

Abstract 
At the present time we can observe number of new and attractive recreational activities that 

have impact on the development of tourism in the region. Base on numerous incentives come 

into existence new ones that attract young visitors. To that category we can include painball. 

In our paper we look into the characteristics of the paintball, its history, significance for 

recreational activity and the analysis of its individual forms and also importance in tourism is 

discussed. We focus on finding paintball fields in Slovakia, monitoring their concentration 

within individual regions in the territory. Part of our contribution includes the list of paintball 

facilities and their subdivision into indoor and outdoor playgrounds in the given region. 

 

Key words: 

Painball, tourism, region, indoor playgrounds, outdoor playgrounds. 

 

Úvod 
Telovýchovné a športové aktivity sú veľakrát náplňou voľného času, formou aktívneho 

odpočinku, prostriedkom relaxácie a regenerácie fyzických i psychických síl. Rekreácia 

umožňuje kultiváciu tvorivých síl človeka, má vplyv na intelektuálny, telesný i sociálny rozvoj 

osobnosti (Dohnal 2002).  

Termín rekreácia bol dlho zamieňaný s pojmom voľný čas, pojem rekreácia však označuje 

odpočinkové a zábavné formy trávenia voľného času, je to čas ktorý človek venuje na zotavenie, 

odpočinok, vitalitu na načerpanie nových síl. Rekreáciu netreba chápať v kategóriách času, ale 

v kategóriách konania, činnosti a aktivity (Uher, Švedová, Šenková 2013).  

Jednou z takýchto rekreačných foriem je painball. Paintball je moderná, bezkontaktná, 

kolektívna a zároveň adrenalínová aktivita, kde cieľom je vyradenie protihráčov z hry 

zásahom farebnou guľkou vystrelenou zo špeciálneho značkovača pomocou stlačeného 

vzduchu alebo rozpínaním kvapalného oxidu uhličitého. 
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Vznik a význam painballu  
Význam slova paintball pochádza z anglického slova paint – farba ,farbiť a z anglického 

slova ball – guľka, loptička.  

Sú tri verzie ako vznikol paintball: 

1. Vznikol na americkom západe, kde skupinka amerických kovbojov použila 

značkovače, pôvodne určené na značenie dobytka a stromov, a začali po sebe strieľať 

farebné, vtedy ešte ťažko umývateľné projektily (Loydl, 2010). 

2. Ako poukazuje Lalik (2002) počiatky tejto hry vznikli v Austrálií. Austrálski pastieri oviec 

začali používať vzduchové pištole, vystreľujúce guľky plnené neumývateľnou farbou, 

pre jednoduchšie a rýchlejšie značkovanie obrovských stád. 

3. Posledná teória o vzniku paintballu sa opäť viaže na vynález značkovača, tento krát pre 

potreby kanadských lesníkov, ktorí zo sedla svojho koňa vytyčovali cestu pre budúce 

dopravné trasy v hustých kanadských lesoch (Loydl 2010). 

 

Nech je akákoľvek teória správna, faktom ostáva, že prvýkrát sa hral paintball v roku 1981 

v meste New Hampsire v USA. Dvanásť súťažiacich, ktorí hrali každý proti každému, 

uplatnili variantu hry „center flag“. Použité boli zbrane, ktoré slúžili k značkovaniu 

stromov a dobytka, patentované Jamesom Halom v roku 1970. Za zakladateľov 

paintballu sú považovaný Severoameričania Bob Gurnsey, Hayes Noel a spisovateľ 

Charles Gaines. Charles Gaines zaregistroval paintball ako National Survival Game (NSG) 

v roku 1982. Taktiež v tomto roku vznikla spoločnosť na obchodovanie s paintballovými 

potrebami. Už v roku 1983 sa konali prvé majstrovstvá NSG, ktoré boli dotované čiastkou 

14000 amerických dolárov. V tom istom roku sa paintball rozšíril aj do Kanady a o rok neskôr 

do Austrálie. V roku 1985 sa paintball postupne dostal na európsky kontinent, najskôr do 

Anglicka a postupne sa rozšíril do zvyšku Európy. O rok skôr, bolo v USA otvorené prvé 

zastrešené paintballové ihrisko. V roku 1988 bola založená International Paintball Players 

Association (IPPA). Národná profesionálna liga – National Professional Paintball League 

(NPPL) sa prvýkrát konala v ročníku 1992 – 1993 a v roku 2006 bol paintball praktizovaný 

vo viac ako sto krajinách (Táborský 2007).  

Na Slovensku sa paintball začal organizovať v roku 1992 ako čistá zábava pre niekoľko 

jedincov. Bratislavská Koliba bola jedno z prvých paintballových ihrísk, kde sa hralo v lese, 

ale aj v budove bývalej „rušičky“. Dňa 5. Februára 1999 vznikol Slovenský paintballový 

zväz (SPZ). V roku 2000 SPZ uzavrel s českou organizáciou PGBA (Paintball Games 

Bohemia Association) dohodu o realizovaní spoločnej federatívnej ligy v kategórii 

semiautomatov, ktorá pretrváva dodnes (Lalík 2002). 

 

Paintball sa dá praktizovať skoro všade, pričom tento priestor musí byť pre paintball 

jasne stanovený, uzavretý, najlepšie chránený bezpečnostnou sieťou. Minimálny počet 

sú dvaja hráči, maximálny je obmedzený iba podľa veľkosti daného ihriska. Hra je 

založená na akcii, v ktorej je dôležitá fyzická zdatnosť, ako aj schopnosť uvažovať, 

usudzovať a rýchle sa rozhodovať. Hra môže trvať hodiny, ako aj pár sekúnd, záleží na 

type ihriska a danej hre. Ide o tímovú hru kde musia účastníci medzi sebou 

komunikovať, vytvárať stratégie k prekonaniu súpera (Loydl,2010).  

Paintball alebo paintballová guľka/loptička (najčastejšie rozmeru 0,68–1,727cm) je 

zložená z vonkajšieho obalu na báze celuloidu a vnútorného potravinárskeho farbiva s 

vodou, často s prímesou oleja alebo vosku, (všetky ingrediencie sú netoxické, neleptavé, 

vodou umývateľné, biologicky ľahko odbúrateľné). Pri náraze guľky-projektilu na cieľ 
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vonkajší obal-vrstva praskne a v okolí zásahu sa rozptýli farbivo. Hráč takt zasiahnutý je 

vyradený z hry (Lalík 2002). 

 

Materiál a metodika 
Cieľom príspevku bola analýza paintballu ako rekreačnej aktivity a koncentrácia centier 

v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Pre spracovanie dát sme použili základnú popisnú štatistiku, metódu komparácie, percentuálne 

vyjadrenie. Pre lepšiu ilustráciu prezentujeme obrázkové zobrazenie. 

 

Delenie paintballu 
V základnom princípe delíme paintball na tri odvetvia, a to na športový, military a 

rekreačný.  
1. Športový paintball sa obvykle viaže s nejakou súťažou, ligou, reprezentáciou alebo 

prestížnym porovnaním výkonnosti jednotlivých tímov, podľa presne stanovených 

pravidiel. Hra sa uskutočňuje na špeciálnych vnútorných, ale aj vonkajších ihriskách 

s rôznymi prekážkami. Minimálny rozmer ihriska je 25 x 25 metrov, maximálny 

rozmer by nemal byť väčší ako 40 x 40 metrov. Na ihrisku menších rozmerov je 

maximálny počet hráčov traja v každom tíme, ideálny počet je päť hráčov v 

každom tíme. Trvanie hry je v priemere od 7 až po 15 minút. 
2. Military hra sa realizuje v prírodných priestoroch ako sú lúky a lesy. Hra sa často 

realizuje aj v budovách kde sa hrá o obsadenie daného objektu. Na samotnú hru 

príde od 30 do 150 hráčov a všetci štartujú naraz. Časové obmedzenie military 

paintballových hier je vždy podľa dohody oboch družstiev. Hra sa končí splnením 

dohodnutých úloh alebo uplynutím stanoveného časového limitu. 
3. Rekreačný paintball je hra plná vzrušenia, tímovej spolupráce a pochopenia. Je to 

možnosť budovanie lepšej spolupráce a to nie len na ihrisku ale aj po samotnej 

hre (Ďuríček, Gallo 2007). 
 

Analýza koncentrácie paintballových centier na Slovenku 
Paintball ako športovo-rekreačná aktivita sa na Slovensku veľmi rýchlo rozšíril. Za 22 rokov 

pôsobenia sa paintball rozšíril na 48 poskytovateľov služieb tejto aktivity, ktorí celkovo 

prevádzkujú 54 ihrísk. Na Slovensku pôsobia hlavne outdoorové ihriská, ktoré vznikli vo 

voľnej prírode, lesoch a v ruinách starých objektov. Výhodou týchto outdoorových ihrísk je, 

skutočnosť, že poskytujú hráčom pohyb na čerstvom vzduchu. Indoorových ihrísk je na 

Slovensku pomerný nedostatok, tieto ihriská sú vybudované v krytých halách a výhodou je že 

poskytujú hráčom možnosť hry počas celej sezóny. Súčasťou je prenajímanie potrebnej 

výstroje. Mnohé ihriská ponúkajú aj doplnkové služby, ako občerstvenie prípadne catering, 

ponuka vyhliadkových veží pre divákov, možnosť parkovania, organizovanie firemných akcií 

a osláv a mnohé iné. 

Pre potreby našej analýzy boli použité informácie z dostupných internetových stránok a 

informácie poskytnuté Slovenskou Paintballovou Federáciou. Analýza bola zameraná na 

západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský región, ako aj na jednotlivé kraje 

Slovenska. 
 

Tabuľka 1 nám poskytuje údaje o počte poskytovateľov paintballových služieb, o počte 

paintballových klubov a ihrísk v jednotlivých krajoch Slovenska, ako aj celkovo na Slovensku. 

V rámci Slovenskej republiky pôsobí celkovo 48 poskytovateľov paintballu, sú to komerčné 

ihriská ktorých prvotným cieľom je dosahovanie zisku. Z týchto 48 poskytovateľov sú 10 z 
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nich kluby, všetky kluby na Slovensku ponúkajú služby nie len svojim členom ale aj širokej 

verejnosti. Niektorí poskytovatelia a niektoré kluby majú v svojom areály viacero ihrísk, z toho 

nám vyplýva že počet ihrísk je vyšší ako počet poskytovateľov. Celkový počet ihrísk na 

Slovensku je 54, z tohto počtu je 49 ihrísk outdoorových a iba 5 indoorových. 

 

Tabuľka 1 Prehľad počtu poskytovateľov paintballových služieb, klubov, ihrísk a centier na 

Slovensku 

KRAJ Počet 

poskytovateľov 

Počet 

klubov 

 

Počet ihrísk 

 

Outdoorové 

 

Indoorové 

 

Bratislavský 10 4 14 12 2 

Trenčiansky 4 3 4 4 0 

Trnavský 6 1 7 7 0 

Nitriansky 4 0 5 4 1 

Banskobystrický 9 0 9 9 0 

Žilinský 5 1 5 5 0 

Košický 4 0 4 3 1 

Prešovský 6 1 6 5 1 

SPOLU 48 10 54 49 5 

 
Zo získaných údajov môžeme tiež vidieť nerovnomerný počet outdoorových a indoorových 

paintballových ihrísk v rámci republiky. Zo všetkých ihrísk na Slovensku tvoria až 

90,75% outdoorové ihriská. Indoorových ihrísk je pomerný nedostatok, ich zastúpenie 

spomedzi všetkých ihrísk je iba 9,25%. 

 

 

 
 

Obrázok 1: Percentuálny podiel paintbalových ihrísk na Slovenku 

 

 Najvyššia koncentrácia paintballových ihrísk sa nachádza  západoslovenskom regióne 

(Bratislavský, Trnavský, Trenčianský a Nitrianský kraj) a to až 56%, v stredoslovenskom 

regióne (Banskobystrický a Žilinský kraj) je podiel koncentrácie ihrísk na úreovni 26% a vo 

východoslovenskom regióne (Prešovský a Košický kraj) sa nachádza iba 18% paintballových 

ihrísk z celkového počtu na Slovensku čo dokazuje aj grafické znázornenie na obrázku 1. 
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Koncentrácia ihrísk v jednotlivých regiónoch je znázornená aj na mapách regiónov s dôrazom 

na členenie týchto ihrísk na indoorové a outdoorové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Koncentrácia paintballových ihrísk v západoslovenskom regióne  

 

 

Obrázok 2 prezentuje koncentráciu paintballových ihrísk v západoslovenskom regióne. Na 

tomto území sa celkovo nachádza 30 paintballových ihrísk, z tohto počtu je 90% 

outdoorových, čo predstavuje 27 ihrísk  a 10% indoorových, čo predstavuje 3 ihriská tohto 

typu. 

 

 
 

Obrázok 3 Koncentrácia paintballových ihrísk v stredoslovenskom regióne  

 

 

Na obrázku 3 vidíme koncentráciu paintballových ihrísk v stredoslovenskom regióne. Na 

tomto území sa celkovo nachádza 14 paintballových ihrísk a z tohot počtu sú všetky ihriská 

outdoorového typu, čo predstavuje 100%.  
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Obrázok 4 Koncentrácia paintballových ihrísk vo východoslovenskom regióne 

Na obrázku 4 vidíme koncentráciu paintballových ihrísk vo východoslovenskom regióne. 

Celkový počet ihrísk na tomto území je 10, z toho sú 8 ihriská outdoorové čo predstavuje 80% 

a 2 indoorové, čo predstavuje 20% podiel ihrísk tohto typu.  

 

 
 

Obrázok 5: Pomer počtu outorových a indorových paintbalových ihrísk na Slovenku 

 

Percentuálne grafické zobrazenie na obrázku 5 nám poukazujú na pomer počtu outoodových 

a indoorových ihrísk v jednotlivých krajoch na Slovensku. Ako môžeme vidieť 

v štyroch krajoch úplne absentujú indorové ihriská, najvyššia koncentrácia outorových ihrísk 

je v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

Záver 
Prezentovaný prieskum bol zacielený na zmapovanie  koncentrácie paintballových ihrísk na 

Slovensku. Vo výsledkovej časti sme sa zamerali hlavne na zastúpenie paintballových areálov 

v rámci regiónov a krajov na Slovensku. Počas vykonávania prieskumu sme prišli na to k 

záveru, že absentuje dostatok relevantných informácií týkajúcich sa danej problematiky.  

Rekreačné ihriska sú jednoduchšie na stavbu, keďže nemusia obsahovať štandardizovane 

rozmery a nemusia spĺňať také množstvo štandardov ako športové. Tieto ihriská sú komerčne 

a ich prevádzkovanie je za účelom zisku, ich fungovanie je zamerane práve na nepaintballovú 
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komunitu, ktorá si ide paintball vyskúšať, pripadne zahrať v rámci športovo–rekreačných 

aktivít vo voľnom čase a výbavu si prenajíma.   

Počas monitoringu koncentrácie paintballových ihrísk na Slovensku sme zistili nedostatočný 

podiel indoorových ihrísk v rámci celej republiky, ktorý predstavuje iba 9,25%.  

Konštatujeme, že jedným z dôvodom nižšej koncentrácie paintbllových ihrísk na území 

stredného a východného Slovenska, je aj ekonomická situácia v týchto regiónoch. Paintball 

nepatrí medzi najlacnejšie športy a práve preto v týchto regiónoch je o neho menši záujem. 

Náš prieskum poukazuje na celkovú situáciu rekreačného paintballu na Slovensku, hlavne na 

nedostatočnú koncentráciu ihrísk v regiónoch stredného a východného Slovenska. Hoci 

situácia paintballu na Slovensku za posledné roky stagnovala, paintballové organizácie sa 

snažia lepšiu propagáciu a o priblíženie tohto športu širokej verejnosti. Vhodným riešením by 

bolo aj propagovanie a podporovanie tohto športu a výstavby ihrísk zo štátnych alebo 

miestnych rozpočtov. 

Touto prácou sme chceli poukázať na paintball ako možnú  vhodnú alternatívu športovo-

rekreačnej aktivity. Napriek skutočnosti pôsobí na Slovensku už 22 rokov, stále chýbajú 

vhodné podmienky pre túto aktivitu. Naším cieľom bola analýza paintballu ako športovo-

rekreačnej aktivity, poukázali sme na ich koncentráciu centier ako aj následne zmapovanie a 

pôsobenie v jednotlivých krajoch na Slovensku. Našu pozornosť sme taktiež zacielili na 

význam paintballu v kontexte rekreačných aktivít v turizme.  

V závere chceme konštatovať, že paintball predstavuje jednu z možných nástrojov i alternatív 

pri vytváraní spektra príležitostí pre outdorovú ale i indorovú rekreáciu i zmysluplné trávenie 

voľného času jedincov mladšieho ale i staršieho veku. V danom kontexte bude za potreby 

vytvoriť a vytvárať adekvátne podmienky, hľadať finančné zdroje, zlepšiť marketing, 

poskytnúť stimuly pri propagácii. Bude  potrebné monitorovať bezpečnosť paintballu v realite 

účastníkov i divákov v zmysle ochrany zdravia. V neposlednom rade analyzovať motivačné 

determinanty účasti v kontexte podpory zdravia, športu i rekreácie. Bude potrebné realizovať 

množstvo ďalších štúdii v tejto oblasti s cieľom poukázať na opodstatnenosť, bezpečnosť 

i zmysluplnosť tejto hry pre široké vrstvy obyvateľstva. Ako aj konfrontovať podmienky, 

možnosti, progres vývoja paintballu s inými krajinami sveta.  
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO RUSKOU KLIENTELU DO ČESKÉ 

REPUBLIKY S POBYTEM NA JIŽNÍ MORAVĚ 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

SIGHTSEEING TOUR FOR RUSSIAN CLIENTS TO THE CZECH 

REPUBLIC WITH A STAY IN SOUTH MORAVIA 

CASE STUDY 
 

Vratislav Kozák, Eva Suchá 

 

Abstrakt:  

Nejvíce zahraničních turistů v České republice pochází z Německa. V letech 2009 a 2010 na 

druhém místě byla klientela z Ruska. Po propadu rublu v roce 2009 došlo k postupnému 

snižování počtu ruských turistů, ale nejbohatší skupina Rusů zůstala. Nejmenovaná cestovní 

kancelář ve spolupráci s akademickou sférou vypracovala poznávací zájezd po 

nejvýznamnějších pamětihodnostech České republiky, včetně Moravy. Trasa byla na základě 

zkušeností několikrát upravována, až po pěti letech vznikl produkt, který se úspěšně nabízí 

ruské klientele již několik let.  

 

Klíčová slova:  

poznávací zájezd, turisté z Ruska, pamětihodnosti České republiky, Jižní Morava 

 

Abstract: 

Most foreign tourists in the Czech Republic come from Germany. In 2009 and 2010 second 

place was hold by the clients from Russia. After the ruble collapse in 2009, the number of 

Russian tourists was gradually decreasing, but the richest group of Russians remained. The 

unnamed travel agency, in cooperation with the academic sphere, prepared a sightseeing tour 

of the most important places of interest of the Czech Republic, including Moravia. The route 

was modified several times, after five years a product appeared that has been successfully 

offered to Russian clients for several years. 

 

Keywords: 

sightseeing tour, tourists from Russia, places of interest in the Czech Republic, South Moravia 

 

Úvod 
Cestovní ruch patří k rychle se rozvíjející odvětví, zaujímá důležité místo v hospodářsky 

vyspělých zemích a je významným faktorem rozvoje ekonomiky. Lidé mají více volného 

času než dříve, což představuje výrazný ekonomický fenomén. Turisté chtějí navštívit nová 

místa, seznámit se s jinou kulturou, cestují za rekreací či zábavou. 

 

Význam cestovního ruchu pro ČR se zvyšuje, příjmy z mezinárodního cestovního ruchu 

v roce 2010 přesáhly 127 miliard korun, a to především zásluhou zahraničních turistů, 

kterých do ČR přicestovalo přes šest milionů. Nejvíce turistů v tomto roce k nám přicestovalo 

z Německa. Důležitými turisty se po roce 2002 pro ČR stávají Rusové. Jejich počet výrazně 

rostl a v roce 2010 se po Němcích stali druhou nejpočetnější turistickou skupinou v ČR 

s počtem turistů 414 tisíc. Turisté z Ruska byly také skupinou s nejvyššími meziroční nárůsty 

a stávají se důležitým faktorem pro celý cestovní ruch v ČR, zvláště v době, kdy ubývá 

bohatých turistů ze západu. Ruský trh cestovního výjezdového ruchu měl do roku 2010 velký 

potenciál. Ruský turista utratil nejvíce ze všech turistů, zůstával minimálně pět nocí a stále 
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častěji jezdil do České republiky. Nejvíce navštěvovaná byla Praha a Karlovarský kraj. Velký 

zájem zaznamenal i Jihomoravský kraj, výrazně k tomu přispělo zavedení pravidelného 

leteckého spojení mezi Brnem a Moskvou v červenci 2007. Rusové jezdí za tím, co jim doma 

chybí – za historií a romantikou. Při návštěvě ČR potřebují také dostatek času na nákupy 

různého zboží, především oblečení. 

 

Na konci roku 2008 se Rusko snažilo chránit svou ekonomiku před hrozící recesí, a to 

devalvací své měny. Rubl oslabil vůči koši eura a dolaru až na 34,80 RUB/USD. Ruská měna 

od léta 2008 klesala z důvodu zhoršující se hospodářské situaci, odlivu investorů, a 

především propadu cen ropy, na které je tamní ekonomika závislá. Na začátku roku 2009 se 

pak rubl nacházel na svém historickém minimu k eurodolarovskému koši. (ČT 24, 2018) 

Měnové kurzy ovlivňují jak organizace podnikající v cestovním ruchu, tak i turisty při 

vybírání zahraničního zájezdu. 

 

V roce 2016 byly již situace v souvislosti s ruskou klientelou jiná. Zahraničních návštěvníků 

k nám zavítalo 31,1 miliónu, což je meziročně o 11,7 procenta více než v roce 2015. Z toho 

tvořili 16,2 miliónu jednodenní návštěvníci, tedy turisté, kteří v dané lokalitě nepřespávají. 

Naprostou většinu účastníků cestovního ruchu České republiky tvoří obyvatelé sousedních 

států – je jich sedm z deseti. Většina jich přijíždí z Německa (40 %), Slovenska (12 %), 

Rakouska (9 %) či Polska (9 %). Ve srovnání s loňským rokem nedošlo v tomto trendu 

k žádným významným změnám. Dlouhodobě se zvyšuje podíl Italů, meziročně vzrostl podíl 

Britů. Dlouhodobě klesá podíl Rusů (nyní až 9. místo se 4 %).  

 

Důvody návštěvy turistů: 

Dovolená    65 % 

Obchodní cesta   15 % 

Návštěva příbuzných  12 % (hlavně Slováci) 

 

Návštěvníci v turistických regionech: 

Praha     74 % 

Jihomoravský kraj  9 % 

Karlovarský kraj  6 % 

 

Metodika a sběr dat 
Studie vychází z opakovaných výzkumů čtyř cestovních kanceláří, které nabízí pobytové 

zájezdy pro ruskou klientelu. Účastníkům zájezdu byly předloženy dotazníky spokojenosti 

s probíhajícím zájezdem. Výzkumy probíhaly v letech 2008 až 2014 a byly zaměřeny 

výhradně na movitou ruskou klientelu. V posledních dnech zájezdů probíhala ještě osobní 

dotazování, a byly vyhodnoceny návrhy na změny v zájezdech, a to jak programových, tak i 

pobytových míst. Část výzkumu byla zaměřena i na nákupní požadavky, včetně celkových 

výdajů turistů. Celkový počet respondentů byl 2 184. Na konci roku 2014 byl uspořádán 

brainstorming, kterého se zúčastnili zástupci cestovních kanceláří a akademické sféry. 

Výsledkem bylo zpracování předběžného návrhu poznávacího zájezdu pro ruskou klientelu 

do České republiky s pobytem na Jižní Moravě. Návrh byl následně dopracován podle 

časových požadavků a kalkulací nákladů. 

 

Teoretická část 
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Cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby a využití volného času se do jisté míry odlišují, 

ale také překrývají. Mnoho autorů se shoduje v tom, že tyto tři sektory jsou propojené, ale 

nejsou schopni se shodnout na přesné povaze tohoto propojení. (Horner a Swarbooke, 2003) 

Cestovní ruch je definován mnoho způsoby, ale žádný z nich není plně vyčerpávající. Za 

původní význam cestovního ruchu byl považován jiný výraz pro cestování. Cestovní ruch 

podle WTO znamená „dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo 

trvalého bydliště, ne déle než jeden rok, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, 

rozvoje poznání a spojení mezi lidmi”. (Ryglová, 2009) Cestovní ruch lze označit také jako 

pohyb lidí do míst, která jsou mimo jejich vlastní prostředí a jsou vzdálena od místa jejich 

bydliště, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. (Jakubíková, 2009) Je ale velice 

těžké určit, jak daleko musí lidé cestovat nebo kolik nocí mají strávit mimo své bydliště, aby 

byli považováni za turisty. Cestovní ruch není vždy považován za samotné odvětví, ale za 

činnost, která je výsledkem služeb jiných odvětví (ubytování, stravování či doprava). 

(Horner a Swarbooke, 2003) 

 

Lidé cestují především ze dvou důvodů, a to z povinnosti (podnikání, zdravotní důvody, 

náboženství, návštěva rodiny) a pro potěšení (sport, zábava, dobrodružství, odpočinek). Pro 

rozvoj cestovního ruchu je základním předpokladem svoboda člověka cestovat, dalšími 

důležitými předpoklady jsou volný čas a dostatek volných finančních prostředků. Volný čas 

představuje určitou část mimopracovní doby, ve které člověk nedělá žádnou nezbytně nutnou 

činnost a využívá ji podle sebe pro oddech, rozvoj osobnosti a různé zájmové aktivity. Když 

se z mimopracovní doby vyčlení čas nezbytný pro přepravu do práce a na nákupy, čas 

věnovaný domácím pracím a čas potřebný ke spánku, jídlu atd., je možné potom určit hranici 

volného času. (Jakubíková, 2009). 

 

Organizovaný cestovní ruch je takový cestovní ruch, kdy podnikatelský subjekt (zejména 

cestovní kancelář) zabezpečuje dopravu, ubytovaní a s nimi související služby. (Kučerová, 

1997) Pokud jsou služby zajišťovány formální skupině nebo jinak vytvořené neformální 

skupině, jedná se o skupinový cestovní ruch. Pokud cestuje účastník sám nebo se svou 

rodinou, jde o individuální cestovní ruch. Individuální i skupinový cestovní ruch může být jak 

organizovaný, tak i neorganizovaný, přičemž záleží na tom, jak jsou zabezpečovány služby.  

Trh cestovního ruchu má mnoho zvláštností, které vycházejí především z charakteru potřeb 

klientů a z charakteru služeb v cestovním ruchu. Za hlavní specifické rysy trhu cestovního 

ruchu lze považovat: 

 

 podnikání v cestovním ruchu je dlouhodobou aktivitou  

 rozvoj cestovního ruchu je dán politicko-správními podmínkami  

 produkt cestovního ruchu nemůže být vyráběn na sklad 

 tvorba a spotřeba služeb je bezprostředně spjata s územím, kde dochází k jejich realizaci 

 závislost na přírodních a historických atraktivitách 

 časové a místí oddělení nabídky, poptávky a spotřeby 

 trh determinovaný přírodními faktory a dalšími vlivy  

 výrazný podíl lidské práce 

 úzký vztah nabídky a poptávky 

 mezinárodní charakter 

 

„Komplexní služba vzniká na základě složitě provázané spolupráce mnoha dodavatelů a 

zprostředkovatelů služeb, přičemž podmínky realizace a kvalita doplňkových služeb jsou 

mnohdy neovlivnitelné.” Může to být prodej upomínkových předmětů, MHD, rychlé 
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občerstvení atd. Klient je při hodnocení služeb ovlivněn kvalitou všech poskytovaných 

služeb, počasím, lidským faktorem, přírodními podmínkami i chováním místních obyvatel. 

Kvalitní služba znamená spolehlivost, bezpečnost, způsob nabídky, rychlost při zajišťování 

služeb, komplexnost, možnost individuálního přístupu a dobrý poměr mezi kvalitou a cenou. 

Služby v cestovním ruchu a jejich specifika:  

 vázanost na využití určitého prostoru (návštěva měst, kulturních objektů)  

 časová závislost (roční období, datum konání jednotlivých akcí)  

 komplexnost — na zajištění služeb se podílí rozdílné subjekty  

 zastupitelnost z hlediska zákazníka – z hlediska destinace (Itálie, Chorvatsko), 

zprostředkovatele (volba cestovní kanceláře), dodavatele služeb  

 částečná závislost na jejich včasném zabezpečení z pohledu zákazníka i 

poskytovatele 

 výrazné uplatnění segmentace trhu – podle destinace, ceny, délky pobytu, cíle (Hesková, 

2006) 

 

Zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu, a to po určité 

trase, podle předem zpracovaného programu s daným rekreačním, poznávacím nebo jiným 

cílem. Pobytovým zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu, 

klienti se do místa dopraví bud individuálně nebo hromadně a většinou jsou ubytováni jen na 

jednom místě. (Kunešová a Farková, 2004) Trasa zájezdu je cesta, po které se pohybuje 

dopravní prostředek s účastníky zájezdu nebo cesta po které jdou turisté pěšky. „Trasu určuje 

cíl zájezdu, nabízené služby a zvolený dopravní prostředek." Když je sestavována trasa, je 

třeba brát v úvahu přírodní, kulturní a historické atraktivity místa cestovního ruchu. Trasa 

také vychází z možností ubytování a stravování, z typu dopravního prostředku a z požadavků 

zákazníků. 

Se zpracováním trasy zájezdu souvisí jeho program a časový harmonogram. „Program musí 

být dostatečně atraktivní, aby se zájemci o cestovní ruch skutečně rozhodli navrhovaný 

zájezd koupit.” Při zpracovávání programu se klade důraz na možnosti zajištění jednotlivých 

služeb a samozřejmě na průzkum poptávky účastníků. 

 

U kulturně poznávacích zájezdů jsou objekty cestovního ruchu nabízeny ve vyvážené formě. 

Aby byl dojem ze zájezdu co nejlepší, musejí se přírodní a uměle vytvořené objekty střídat. 

Důležitý je dostatek volného času. Pobytové zájezdy by měly obsahovat dostatečně velké 

množství fakultativních výletů. Neméně důležitá je práce animátorů. Aby klienti dostatečně 

využili svůj volný čas během zájezdu, musí pro ně být připraven dostatek různorodých 

programů a aktivit. Co se týče služebního programu, je to přehled struktury služeb, které 

musí být zabezpečeny u jednotlivých dodavatelů. (Kunešová a Farková, 2004) 
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Obrázek 1 Turistické regiony České republiky. Zdroj: Czechtourism, 2011 

 
 

Ruští turisté 
Studie společnosti TMI Consulting z roku 2006 rozděluje ruské cestovatele do několika 

kategorií, některá data jsou však lehce zastaralá. 

 Rychle se rozvíjející střední třída — Společnost odhaduje, že se v této kategorii pohybuje 

okolo 8 milionů Rusů, kteří žijí převážně ve městech Jekatěrinburg, Irkutsk, Kazaň či 

Moskva a Petrohrad. Průměrný měsíční příjem je okolo 1 000 USD. Pro průměrného 

spotřebitele je důležité spoření, ale ročně podnikne minimálně jednu dovolenou a nakoupí 

si značkové oblečení (často na dovolené). Těmto spotřebitelům záleží na dobrém vzhledu, 

myslí si, že to odráží jejich úspěch. Volí si často takovou zemi, kde nejsou potřebná víza, 

rádi totiž rozhodují o dovolené na poslední chvíli.  

 Moderní mladí profesionálové – Jejich věk je v rozmezí 20–30 let a zaměstnávají je 

většinou nadnárodní nebo velké ruské firmy. Jejich průměrný měsíční plat je 1 200 — 3 

500 USD. Moderní mladí profesionálové hodně cestují, hovoří dobře anglicky a jsou 

extrémně zaměření na značky. Tito spotřebitelé jsou nejpokročilejší v surfování na 

internetu a cestování si rezervují i online. 

 Skupina s vyššími příjmy — Tato kategorie spotřebitelů je pro dodavatele služeb a 

destinace tou nejatraktivnější. Lidé v této skupině již dosáhli toho, co chtěli, proto nejsou 

ambiciózní a dobře se s nimi pracuje. Skupinu s vyššími příjmy tvoří zhruba 1,5 milionu 

lidí, žijí nejčastěji v Moskvě a Petrohradu, pracují často ve finančním sektoru a měsíčně 

vydělávají 4 000 USD a více. Cestují obvykle v párech či malých skupinkách, jsou o trochu 

starší, než mladí profesionálové a mohou být již součástí rodiny. Při výběru destinace je 

pro ně velice důležitý poměr hodnoty a ceny. 

 Zlatá mládež — Jejich věk je mezi 18–25 lety, jejich počet je 500 tis. — 1 milion. Tito lidé 

žijí převážně v Moskvě a studují v zahraničí, jejich rodiče jsou bohatí nebo ultra bohatí 

Rusové a mají dostatek finančních prostředků. Zlatá mládež jí nejradši sushi a miluje vše, 

co je ruského původu. Nepodnikají dlouhé cesty, ale cestují velice často (víkendové 

výlety). 

 Ruští ultra bohatí — V této kategorii je přibližně 100 tis. Rusů, ve věku 32–45 let, 

nepracují, protože mají své vlastní investice. Více než peníze je zajímá moc, žijí různé 

životy. Někteří si potrpí na drahé a luxusní věci a mají potřebu se chlubit. Ostatní, kteří 

patří obvykle mezi ty nejúspěšnější, si užívají své nemovitosti na odlehlých místech, kam 
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se dopravují vlastními letadly či jachtami. Několik domů a vilek v zahraničí je 

samozřejmostí. (Zábranská, 2009) 

 

Ruská desatera 
Deset zvláštností ruského turisty 

 Rusové nejvíce nakupují skupinové zájezdy, protože víza nejsnadněji získávají přes 

cestovní kanceláře. 

 Rusové nakupují spoustu dárků, vrátit se bez nich domů je nemyslitelné. 

 Směšná jsou pro ruského turistu slova pozor auta, která pochopí jako hanba autům, dále 

slova Ebanka či herna, které v ruštině zní jako hanlivá slova označující sexuální styk a 

hloupost. 

 Rusové věří na pohádky, budou rádi čekat na splnění svých přání na „magickém” Karlově 

mostě, budou čekat na Židovském hřbitově kvůli Golemovi a vydají se hledat i strašidla na 

Staré město. 

 V každé situaci si najdou důvod k oslavě. 

 Hygiena je pro Rusy velice důležitá, jsou schopní strávit v koupelně i několik hodin. 

 Před odjezdem do ČR často nastudují všechny různé cestopisy a u průvodců potom 

prověřují jejich znalosti. 

 Rusové jsou silně věřícím národem, proto pravoslavné kostely jsou důležitým turistickým 

cílem. 

 Ruský občan je pyšný na svou zemi, i když navenek působí sebekriticky k prezidentovi či 

ostatním osobám pracujícím v politice. 

 Smrkání na veřejnosti je společensky nepřijatelné chování. 

 
Deset českých suvenýrů v kufru ruského turisty 

 ČR je v Rusku vnímána jako pivní velmoc, proto domů vozí vše, co je s pivem spojeno — 

tácky, sklo atd. 

 Podle Rusů je moravské ledové víno tím nejlepším pro jejich sbírky. 

 Turisté, především starší generace, nakupují sady sklenic či křišťálové sošky. 

 Ruské ženy mají rády honosné šperky s drahokamy a český granát ve zlatě či stříbře je pro 

ně velice lákavý. 

 Nesmí chybět ani minimálně jedna lahev karlovarského likéru — Becherovky. 

 Přírodní kosmetické prostředky firmy Botanicus splňují vše, co si ruská žena přeje. 

 Dalším suvenýrem, kvůli kterému jezdí ruské turistky do Prahy, je česká Preciosa. 

 Na Staroměstském náměstí neodolají dřevěným či kovovým hračkám ruční výroby. 

 Rusové také rádi nakupují starožitnosti, nádobí, mapy, atlasy, sošky a nábytek, jsou 

motivováni výhodnější cenou. 

 A nejcennějším českým suvenýrem bývá pro ruského cestovatele recept na vepřové koleno. 

 

Deset důvodů, proč jezdí ruský turista do ČR 

 Zájezd do ČR je pro ně relativně levnou dovolenou. 

 Jednoduchá doprava — četná letecká spojení. 

 Lákadlem pro Rusy jsou červené střechy pražských domů, také středověké hrady a zámky, 

protože v pravoslavném Rusku není evropská architektura. 

 Oblíbenost českého piva. 

 Česká republika je v Rusku oblíbená. 

 Podobnost jazyků. 

 Rusové milují Jaromíra Jágra a Evu Herzigovou. 
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 Ruské cestovní kanceláře vsází na slovní spojení jako „magická Praha” nebo „kouzlo 

zámků”. 

 Cestování do ČR je módním trendem.  

 Ideální dovolená pro rodinu — ČR nabízí něco pro každou věkovou kategorii. 

 

Výsledky výzkumu 
Cestovní kancelář, která se zaměřuje na ruské klienty, spatřuje v navržené zájezdu velké 

možnosti. Původní zájezdy byly koncipovány tak, že ubytování bylo pouze v Praze, odkud 

byly organizovány zájezd především do Karlových Varů, Českého Krumlova, Kutné Hora a 

na blízký Karlštejn. Tato nabídka byla velmi podobná i u dalších cestovních kanceláří.  

 

Při sestavování zájezdu byly respektovány požadavky ruských turistů 

 Chtějí bydlet v historických domech (hotelích), které jsou maximálně 15 minut chůze od 

centra města. 

 V hotelu, kde jsou ubytováni, musí být bazén, i když ho většina z nich vůbec nepoužije. 

 Neradi se ubytovávají tam, kde s nimi obsluha recepce nebude mluvit rusky, nemají totiž 

rádi komunikaci v cizím jazyce a po personálu vyžadují, aby s nimi mluvil rusky. 

 Tisk a cestovní průvodce v ruštině považují za samozřejmost. 

 Chtějí teplou snídani, je jedno co to bude, jestli palačinky nebo smažená vajíčka, ale jídlo 

musí být teplé. 

 Nakupují jednoduše, „jenom ukazují”. 

 Rusové působí panovačně. „Tuto vlastnost si vozí z Ruska, kde jsou považováni za bohatou 

elitu, ke které ostatní vzhlížejí, a v Česku to pak dávají najevo”. Nejsou, ale lakomí, když 

dostanou nějaký suvenýr zadarmo, tak ve stejném místě utratí další stovky korun navíc. 

 Při stravování musí být stůl plný jídla, a to od sladkého až po slané. Nemají rádi, když 

jednotlivé chody jdou za sebou, chtějí všechno ve velkém množství a naráz. 

 Pokorně obcházejí všechny pražské pamětihodnosti. Až moc dobře vědí, že na Karlově 

mostě se musí dotknout sochy, aby se jim splnilo přání”.  

 Nemají rádi rozsáhlé historické výklady o zámcích a hradech, chtějí slyšet různé historky 

a legendy. 

 Atrakcí je pro ně i zoologická zahrada, protože v Rusku tak dobře vybavené zoologické 

zahrady nejsou. 

 Často se ptají, jestli ty kachny na Vltavě jsou opravdu divoké. Nevěří, že si tady bez úhony 

plavou, že je nikdo nestřílí”. 

 V největším počtu navštěvují Rusové Českou republiku v období květnových svátků, které 

probíhají od pravoslavných Velikonoc až téměř do půlky května, a potom na Vánoce a 

Nový rok. 

 Při pobytu na Moravě dávají přednost menším penzionům a hotelům. 

 Při sestavování zájezdů je nutné brát na zřetel nedochvilnost ruských turistů. (iDnes, 2011) 

 

Zásadní změnou nabízeného zájezdu pro ruskou klientelu je její pobyt na území Moravy. 

Trasa zájezdu bude na území Čech stejná, na území Moravy bude mít dvě varianty, a navíc 

bude spojena s návštěvou Vídně. Důvodem je, aby si mohl turista vybrat, zda ho lákají více 

historické památky Olomouce nebo kroměřížské zahrady. Zařazení návštěvy Vídně do 

zájezdu zvýší v očích ruského turisty atraktivitu zájezdu. 

Název poznávacího zájezdu bude „Za krásami magické Prahy, panským sídlem Českého 

Krumlova a za poklady Moravy s návštěvou Vídně. ” 

Kvůli pohodlí při přesunech bude zájezd pro 38 osob. Doba pobytu 8 dní/7 nocí. 
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Zájezd bude mít 2 varianty a bude koncipován do těchto turistických cílů: 

1. varianta: Praha — Český Krumlov — Olomouc — Lednicko-valtický areál — Vídeň 

2. varianta: Praha — Český Krumlov — Kroměříž — Lednicko-valtický areál — Vídeň  

 

Rusové oceňují v Praze na jedné straně významné kulturní a historické památky, na druhé 

straně zábavu — restaurace, bary, možnosti nákupů značkového oblečení a ostatního zboží. 

Historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů tvoří unikátní urbanistický celek Pražského 

hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná 

část bývalého Židovského města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. 

(UNESCO, 2011) 

 

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži byly zapsány na seznam UNESCO v roce 1998. 

V zámku je velké množství původního dobového zařízení. V obrazárně jsou uložena díla 

předních evropských malířů 15. - 18. století (př. Tizian, Jan Breughel st.). Podzámecká 

zahrada má rozlohu 64 hektarů. Geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle 

navršenými jahodovými kopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a stěnami stříhaných 

stromů a keřů. (UNESCO, 2011) Olomouc je významným moravským městem ležícím 

v srdci Hané, pátým největším městem České republiky a po Praze je druhou největší 

památkovou rezervací. Olomoucký sloup Nejsvětější trojice je největším seskupením 

barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě a od roku 2000 je zapsán na 

seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mimo historické památky je 

Olomouc charakteristická např. květinovou výstavou Flora nebo olomouckými tvarůžky. 

(UNESCO, 2011) 

 

Český Krumlov je město kulturního dědictví, které má 300 památkově chráněných objektů. 

Nachází se zde druhý největší zámecký a hradní komplex v České republice zapsaný na 

seznam památek UNESCO v roce 1992. Krumlovské barokní divadlo je nejstarším divadlem 

svého druhu na světě. Od Prahy je Český Krumlov vzdálen 180 km. (Český Krumlov, 2011) 

Lednicko-valtický areál je další z dvanácti českých památek zapsaných na seznamu 

UNESCO, a to od roku1996. Novogotická přestavba z let 1846-1858 dala areálu současnou 

podobu. Lednicko-valtický areál se považuje za nejrozsáhlejší, člověkem uměle vytvořené 

území v Evropě, a to svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí 

cyklistických tras. Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu, který má rozlohu 

necelých 300 km2, hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu a na 

východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Je tu zastoupena jak barokní architekturu, tak 

novogotická budova zámku a drobné stavby v romantickém stylu. (Skleník, Lovecký 

zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, 

Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous). (UNESCO, 2011)  

 

Vídeň charakterizuje Mozart, opera a umění, je někdejším sídlem císařů. Je to město s 

impozantní architekturou staveb z 19. století, ale i s architekturou moderní. Vídeň má mnoho 

tváří, lidé si mohou vybírat k návštěvě z velkého množství pamětihodností. Turisté mohou 

shlédnout gotický Dóm sv. Štěpána, imperiální vznešenost Hofburgu, secesní nádheru 

budovy Secession, majestátní barokní zámek Schönbrunn, Uměleckohistorické muzeum až 

po soudobou architekturu v Muzejní čtvrti. Nachází se zde mimo jiné 27 zámků a přes 150 

paláců. Vídeň byla zařazena do zájezdu, neboť má velmi dobrou polohu, co se týče dopravní 

dostupnosti z Jižní Moravy, ale také proto, že zvyšuje atraktivitu zájezdu.  (Orbion, 2007, 

Wien, 2010) 
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Program a časový harmonogram zájezdu 

1. den 

přílet do Prahy ve večerních hodinách, ubytování, prohlídka noční Prahy 

2. a 3. den 

prohlídka Prahy, vyhražený čas i na nákupy, večeře na lodi při dvouhodinové plavbě 

4. den 

1. varianta – Český Krumlov a Olomouc.  

Odjezd po snídaní do Českého Krumlova, prohlídka města včetně pivovaru, degustace piva, 

čas na nákup suvenýrů, odpoledne odjezd do Olomouce, ubytování, večeře 

2. varianta – Český Krumlov a Kroměříž 

Odjezd po snídaní do Českého Krumlova, prohlídka města včetně pivovaru, degustace piva, 

čas na nákup suvenýrů, odpoledne odjezd do Kroměříže, ubytování, večeře 

5. den 

1. varianta – Olomouc 

Prohlídka města včetně ZOO Svatý Kopeček, nákupy, odpoledne odjezd do Lednice, 

ubytování, večeře 

2. varianta – Kroměříž 

Prohlídka města včetně zámku a zahrad, nákupy, odpoledne odjezd do Lednice, ubytování, 

večeře 

6. – 7. den 

Lednicko-valtický areál, nákupy – především víno, večerní posezení ve vinném sklípku, 

projížďka kočárem, ukázka šermu, tance a hudby 

8. den 

Vídeň. Po snídani odjezd od Vídně, prohlídka města, nákupy, ve večerních hodinách odjezd 

na letiště do Vídně, odlet do Moskvy. 

 

Diskuze 
Každý projekt má určitá rizika. Pro eliminaci rizik je důležitá jejich identifikace a následně 

stanovit možnosti jejich eliminace. 

 

1. Nezájem turistů o zájezd 

Eliminace: Cestovní kancelář musí zabezpečit pro svůj produkt zvolit účinnou komunikaci, 

spolupracovat s ruskými cestovními agenturami. Velmi dobrou příležitostí pro CK je 

například prezentování firmy na portále www.ilovecz.ru. Provoz těchto internetových stránek 

zabezpečuje reklamní agentura Olivier, která se zaměřuje na propagaci českých produktů na 

ruském trhu. 

2. Neobsazenost zájezdu 

Eliminace: I když má CK kvalitní komunikaci, může se stát, že se některé termíny zájezdu 

dostatečně nenaplní. Pokud se tedy blíží termín zájezdu, který ještě není naplněný, měla by 

CK přistoupit ke zlevnění zájezdu. Sleva last minute je pro CK v tomto případě nutná, 

umožní totiž obsadit zájezd, zajistit jeho realizaci jak z hlediska dodaných služeb, tak i 

nákladů CK a jejího zisku. CK také musí znát podmínky dodavatelů služeb pro případné 

stornování zájezdu nebo jeho části. 

3. Teroristický útok na letišti 

Eliminace: Pravděpodobnost teroristického útoku je velmi malá, ČR je považována za 

bezpečnou destinaci. Úplná eliminace není možná. 

4. Letecká havárie dopravního letadla, dopravní nehoda, přírodní katastrofa 

Eliminace: Řádné pojištění CK 
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Závěr 
Podkladem pro sestavení poznávacího zájezdu pro ruskou klientelu byl několikaletý výzkum 

u ruských turistů. Na základě tohoto výzkumu cestovní kancelář ve spolupráci s akademickou 

sférou sestavila osmidenní zájezd pro ruské turisty se zaměřením na území Moravy. První den 

zájezdu přiletí turisté ve večerních hodinách do Prahy a jsou ubytováni, následující dva dny 

stráví v Praze. Třetí den je věnován návštěvě Českého Krumlova a poté se již odjíždí na 

Moravu, kde stráví tři dny. Na poslední osmý den je naplánována návštěva Vídně a ve 

večerních hodinách turisté odletí zpět do Moskvy. 

 

Do programu zájezdu bylo zakomponováno to nejpodstatnější, co ruští turisté požadují. 

Chtějí od všeho něco a chtějí to naráz, některé jejich požadavky jsou specifické. Budou 

ubytováni v luxusních hotelech, které jsou blízko centra, a to v Praze, v Olomouci 

(v Kroměříži) a v Lednici. Budou mít vždy teplou snídani a bude pro ně sestaven pestrý 

program. Program zahrnuje návštěvy historických památek a ostatních objektů. V Praze je 

naplánovaná uvítací večeře na Vltavě, plavba historickým parníkem s výborným rautem. 

V Českém Krumlově navštíví místní pivovar a k obědu se bude servírovat vepřové koleno. 

Ve Valticích zase navštíví zámecké sklepy a navštíví Salón vín ČR, jehož součástí bude 

řízená degustace se sommelierem, pobaví se při hudbě a tanci. Součástí programu bude také 

dostatek volného času, aby mohli nakupovat a pořídit dárky pro své blízké i pro sebe. 
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ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDČASNÉHO  

NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ 

TRAFFIC MANAGEMENT SECURITY EARLY 

RETURN FROM ABROAD 
Zdeněk Málek, Miroslav Tomek 

 

Abstrakt 

Neplánovaná přeprava turistů zpět do ČR může nastat z různých důvodů, k nejčastějším 

důvodům patří zkrachování cestovních kanceláří, nestabilita politického systému v dané 

destinaci a terorizmus. V rámci ČR každoročně zkrachuje z ekonomických důvodů několik 

cestovních kanceláří, které mají své klienty v zahraničí na dovolené a je pro ně potřebné zajistit 

dopravu zpět do ČR. Mezi další důvody patří úrazy a onemocnění.    

 

Klíčový slova: přeprava, cestovní kancelář, nemoc, destinace, terorismus 

 

Unplanned transport of tourists back to the Czech Republic can occur for various reasons, most 

often due to the failure of travel agencies, the instability of the political system in the given 

destination and terrorism. Within the Czech Republic, several travel agencies have been 

bankrupting for economic reasons every year, which have their clients abroad on vacation and 

it is necessary to ensure their return to the Czech Republic. Other reasons include accidents 

and illness. 

 

Key words: travel, travel agency, illness, destination, terrorism 

 

Úvod 
V souvislosti s dobrovolnými návraty se používá několik termínů, jako například repatriace, 

asistovaný návrat, dobrovolný návrat, které jsou vysvětleny níže. Často jde o synonyma mající 

však samostatně či v jiném kontextu použití svůj vlastní význam [1]. 

V materiálu [2] je definovaná dobrovolná repatriace jako návrat do země původu na základě 

svobodně projevené vůle k návratu. Slovník cizích slov [3] definuje repatriaci jako návrat do 

vlasti jinými slovy návrat domů. Repatriace (z pozdně latinského repatriare) je proces vrácení 

osoby zpět do místa jejího původu, do vlasti, nebo vrácení občanství. Jedná se o proces vracení 

uprchlíků nebo vojáků zpět do jejich rodiště po válce. Tento termín se také může týkat výměny 

zahraniční měny na měnu mateřské země [4]. 

K nejvýznamnějším repatriacím v historii bývalého Československá lze zařadit například 

repatriaci vojáků a civilistů Československé sibiřské armády (Ruské legie) z Vladivostoku do 

bývalého Československa v roce 1920. Na repatriaci se podílelo 42 lodí a bylo repatriováno cca 

67 750 osob z toho 56 459 vojáků [5, 6]. K dalším lze zařadit návrat Volyňských Čechů, který 

proběhl ve dvou etapách. První v letech 1944 – 1947, kdy se do vlasti vrátilo cca 400 tisíc osob 

a druhá v letech 1991 – 1993, kdy bylo repatriováno 1 809 osob [7]. 

Přeprava zraněných a nemocných turistů z destinace do České republiky 
Ze statistik České pojišťovny vyplývá, že počet zdravotních obtíží, včetně úrazů českých turistů 

narůstá. V mnoha případech je potřebné zabezpečit jejich předčasný návrat z dovolené a 

nečekat na datum plánovaného ukončení dovolené a odletu letadla nebo odjezdu autobusu. 

Přepravu zraněných nebo nemocných osob ze zahraničí a jejich způsob ovlivňuje celá řada 

faktorů. K nejvýznamnějšímu lze zařadit druh zranění nebo nemoci, počet zraněných nebo 

nemocných osob, vzdálenost od ČR atd. Při zranění nebo onemocnění závažného charakteru je 
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třeba zajistit zvláštní převoz s asistencí pro převoz do ČR. Pro zvolený způsob přepravy 

zraněných nebo nemocných turistů by neměly být rozhodující finanční náklady, ale rozhodnutí 

lékaře o tom, kdy je třeba realizovat transport. Mimořádný transport by měl pacienta co nejméně 

zatížit a nezpůsobit mu další zdravotní komplikace [8].  

Způsoby repatriace zraněných anebo nemocných osob ze zahraničí do ČR: 

 autobusem, 

 vlakem, 

 speciálně vybaveným sanitním vozidlem se zdravotnickým doprovodem, 

 vrtulníkem, 

 letadlem: 

 komerčním, 

 speciálním, 

 kombinovaným způsobem. 

 

Mezi nejčastější příčiny, které se turistům stanou v zahraničí, patří dopravní nehody, úrazy, 

náhlé onemocnění (například obtíže trávicího traktu), utopení atd. Přeprava speciálně 

vybavenou pozemní ambulancí (sanitkou) se zdravotnickým doprovodem, která je vyslána 

z ČR do místa příslušné turistické destinace, se provádí zpravidla v případě, že u pacienta může 

dojít ke zdravotním komplikacím způsobených leteckou přepravou nebo oddálením transportu. 

Repatriace je transport pacienta již ve stabilizovaném a dobrém celkovém stavu, kdy překonal 

akutní fázi, do jeho vlastní země [9]. Nejčastěji se jedná o neurologické a ortopedické diagnózy 

po dopravních nehodách, o akutní koronární syndromy, stavy po cévních mozkových příhodách 

či stavy po chirurgických operacích. 

Průměrné náklady, které zahrnují ošetření, přepravu vrtulníkem do nemocnice nebo pozemní 

ambulancí (sanitkou) v souvislosti s úrazem ruky jsou uvedeny v tabulce číslo 1 (údaje z roku 

2012). 

Návrat zraněných anebo nemocných osob ze zahraničí do ČR jsou realizovaná příslušnými 

specializovanými zdravotnickými zařízeními a společnostmi, které disponují příslušným 

oprávněním na zabezpečení zdravotnické přepravy, disponují speciální technikou a příslušným 

zdravotnickým personálem, který zpravidla tvoří lékař a zdravotní sestra nebo záchranář 

s praxí. Tyto osoby pečují o pacienta po celou dobu transportu bez ohledu na použitou pozemní 

nebo leteckou ambulanci. 

Tab. 1 Průměrné náklady: ošetření, vrtulník do nemocnice, repatriace sanitkou v Kč 

Stát Ošetření                         

€ 

Vrtulník do nemocnice 

€ 

Repatriace sanitkou 

Kč 

Itálie  200 – 2 400  4 000  35 000  

Rakousko  300 – 2 000  4 000  22 000  

Německo  300 – 2 000  4 000  23 000  

Francie  300 – 2 000  4 000  51 000  

Švýcarsko  200 – 2 400  2 500  42 000  

[10] 

Transporty jsou realizované ve spolupráci se zdravotními a komerčními pojišťovnami, 

poskytujícími cestovní pojištění nebo ve spolupráci se zraněnou či nemocnou osobou (nemá-li 

sjednáno cestovní pojištění a transport si osoba hradí sama). Například v Tab. 2 je uvedený 

ceník služeb platný v roce 2013 pro samoplátce Záchranné služby Asociace samaritánů ČR 

Praha Západ. 
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Tab. 2 Finanční náklady pro návrat nemocných a zraněných osob dle [11] 

 

 Cena 

Lékař (se specializovanou působností 530 Kč/h 

Záchranář (s registrací MZD – specializace v urgentní medicíně) 270 Kč/h 

Řidič RZP, RLP (osvědčení RZP) 220 Kč/h 

Cena za 1 km 22 Kč/km 

Cestovní náhrady (diety, dálniční známka, mýtné, parkování, apod.) dle destinace 

Koordinátor celé akce (na jednu repatriaci) 230 Kč/repatriace 

 

 

 

Tab. 3 Ceník vybraných služeb lékařských zákroků v zahraničí [12] 

 

Lékařský zákrok  Cena 

Infekce dýchacích cest (ambulantní)   cca 3 000 Kč 

Hospitalizace   cca 50 000 Kč 

Náhlé příhody břišní – slepé střevo   cca 150 000 Kč 

Cestovatelské průjmy   cca 3 000 Kč 

Zlomenina bérce - nejčastější zimní úraz   cca 300 000 Kč 

Infarkt myokardu či cévní mozková příhoda   cca 1 000 000 Kč 

 Poznámka: pro destinace mimo Evropu je nutné náklady vynásobit cca 2–3krát 

 

Případné použití letadla pro návrat zraněné nebo nemocné osoby závisí zejména na vzdáleností 

destinace, ze které má být přeprava provedena, na zdravotním stavu a počtech osob: 

 na kratší vzdálenosti většinou z evropských destinací se využívají menší letouny 

například typu Piper, KingAir C 90 Beechcraft, Cessna atd.), a podle stavu intenzity péče 

o pacienta může být použita klasická verze letounu bez speciálního vybavení, ale 

disponující přetlakovou kabinou s klimatizací a s nízkou úrovní hluku. V případě, že 

pacient vyžaduje intenzivní lékařskou péči, jsou tyto letouny vybaveny polohovatelným 

lůžkem a vhodnými zdravotnickými přístroji a materiálem. Součástí je zpravidla i 

tříčlenný zdravotnický personál. Letecké společnosti, které provozují repatriaci, musí 

vlastnit: 

 Osvědčení leteckého provozovatele, 

 Provozní specifikaci, 

 povolení pro EMS (Emergency Medical Service), 

 

Při dlouhotrvajících nebo zaoceánských repatriacích se dá využít i linkových letů velkých 

leteckých společností. V tomto případě se přepravy ujmou nadnárodní společnosti, které mají 

zkušený personál, patřičné vybavení a znají administrativní náležitosti. Přeprava je však 

nákladnější. Při transkontinentálních a dlouhotrvajících letech s mezipřistáními a s pobytem v 

tranzitním prostoru se může účastnit i rezervní zdravotnická posádka. Každá letecká společnost 

chce znát zdravotní stav přepravovaného pacienta. Před schválením a zajištěním letu se musí 

vyplnit speciální formulář Fit to Fly o zdravotním stavu pacienta. Tento formulář prostuduje 

lékař letecké společnosti, která by měla pacienta transportovat. Teprve po schválení transferu 
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tímto lékařem je možné přepravu pacienta naplánovat a provést. Přeprava pacienta linkovými 

lety je většinou určena pro nemocné, kteří nevyžadují intenzivní péči, mohou za letu sedět a 

není potřeba provést speciální úpravu prostoru pro cestující. Pacient i zdravotnický doprovod 

jsou zařazeni mezi cestující pouze s minimálním zdravotnickým vybavením. Tyto společnosti 

jsou schopné přepravit i ležící nemocné, kdy odmontují část sedadel, přimontují nosítka 

a udělají stěnu či závěs, aby měl nemocný se zdravotnickým doprovodem soukromí. 

V případě většího počtu zraněných nebo nemocných lze využít i dopravní prostředky Českého 

vojenského letectva a to letadla typu Airbus A-319 CJ (Corporate Jetliner), které lze v poměrně 

krátkém čase přestavět na sanitní verzi MEDEVAC ve kterém jsou instalovány 4 lůžka pro 

lehce raněné a 2 speciální lůžka pro těžce raněné či nemocné pacienty. Dvě jednotky PTU 

(Patient Transport Unit) představují vybavení plnohodnotného anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. V případě potřeby může takto upravený letoun odstartovat do dvanácti hodin od přijetí 

požadavku. Přístrojové vybavení umožňuje zabezpečit přepravu klientů v kritickém stavu za 

podmínek neodkladné péče, včetně umělé plicní ventilace, trvalého monitoringu základních 

životních funkcí a dávkované infuzní terapie jak leteckým speciálem, tak následnou přepravou 

ambulancí na místo určení.  

Mezinárodní letecké asociace doporučují aerolinkám, v jakých případech by neměly kvůli 

zvýšeným zdravotním rizikům pro pasažéry přijímat cestující na paluby letadel. Po cévní 

mozkové příhodě není možné létat minimálně 15 dní, po infarktu myokardu minimálně 14 dní, 

po appendektomii či jiné klasické břišní operaci minimálně 10 dní, při neštovicích minimálně 

10 dní od začátku onemocnění, při zánětech středouší v průběhu akutního zánětu, v těhotenství 

po 28 týdnu [10].  

 

Závěr 
Předčasný návrat ze zahraničí představuje neplánovanou činnost, kterou by měl každý, kdo do 

zahraničí cestuje brát v úvahu. Jen málokdo z nás si připouští, že na dovolené onemocní, bude 

mít úraz, nebo se ho bude týkat živelní pohroma, případně na něj dolehne špatné ekonomická 

situace cestovní kanceláře, dopravní společnosti, země, kde realizuje cestovní aktivitu, apod. 

Vyloučit tyto faktory nikdy zcela nelze. Proto je vhodné před vycestováním zvážit, zda není 

lepší se proti uvedené nepříznivé situaci pojistit (pokud to již nevyplývá ze zákona) a předejít 

tak mnoha složitým a často ekonomicky náročným situacím. Součástí repatriací je i přeprava 

osob zesnulých. Uvedenou problematikou se článek nezabývá. 
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TRENDS AND INNOVATIONS IN ANIMATION ACTIVITIES WITH FOCUS ON 

CURRENT FITNESS TRENDS 

Radana Simakova and Jakub Trojan 

 
Abstract: 

Years 2009 and 2010 represent in the European fitness industry a stepping-stone for the 

new arriving trend known as Zumba® fitness. Thus, the demand for this fitness programs and 

for qualified instructors was those days endless in comparison with the small number of 

academic studies. Therefore, this recent global phenomenon serves as a researching tool 

aiming to identify new directions in animation services based on the lifestyle patters of today‘s 

society. The key research objective is to associate Zumba® fitness dimensions with wellness 

philosophy reflecting a preventative healthy lifestyle for current global society that has 

significant impact on the contemporary tourism market worldwide. Primarily, the introductory 

literature review summarises the key theoretical background. Secondly, the practical 

investigation follows through the conduction of qualitative and quantitative polls between 90 

official Zumba® instructors from all over the world, there were organized two practical 

workshops leading to interview clients thorough performing Zumba® fitness class 

accompanied by interviews. And finally the three in-depth interviews were realised with a hotel 

manager, an editor of tourism magazine and a manager of spa resort. All in all, although all 

date are illustrative due to the numbers of participants in all three stages the study provides 

broad understanding of the new movement in tourism as well as it explains, how Zumba® 

Fitness can complete and stimulate current direction of demand in tourism in the suggested 

form of spa destination. Therefore, the key findings are applied and compared with the official 

tourism marketing strategy of Slovak Republic. 

 

Key Words:  

animation, Zumba® fitness, holistic, wellness, spa destination, consumption society, health-

oriented life-style 

 

INTRODUCTION: 

The fundamental meaning of recreation and leisure is identified in various definitions of 

animation. According to the Monolingual Dictionary of Tourism animation is organisation and 

stimulation of tourist’s entertainment, or of participants on a tour trip or guided visitation or 

clients of hotel or in a recreation resort (Zelenka, 2012). Further, an explanation of the role of 

animation is more specific for this paper, is characterized by Orieška (2003), who stated that 

animation belongs to the wide offer of tourism services that have to be identified and created 

as a result of the social changes. In brief, by the words of Orieška (2003) animation in tourism 

(from lat. anima- a soul) generally refers to active use of a leisure time or organizing and 

practicing at different activities. Others assert that the main target of animation is to mediate a 

strong experience from an interesting activity in a presence of the organisers of the animation 

program. This experience works as a model or pattern and should lead to an active enjoyment 

of the free time. Major goal is the guests’ satisfaction (Fišerová, 2008). Likewise, the market 

has to dynamically react on the demand in order to create a sufficient financial return 

simultaneously to capture the satisfaction of customers. Thus, animation may be described as a 

form of internal marketing making the tourism product more complex and competitive 

(Lazanski in Jakovlev, 2011). Additionally, leisure time with reference to animation is a period 

when the holiday is taking place, is connected with the development of an approach in terms of 

work as Haworth and Veal (2005) present in their book Work and Leisure.  
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Anyhow, transformation of the society wasn’t immediate and without obstacles. Industrial 

revolution was accompanied with several social problems (child and woman labour, long 

working hours etc.). Therefore, steps towards the positive changes are seen by the end of the 

nineteenth century (Taylorism, Fordism) but only after World War II, it is spoken about the 

“the leisure society” (Veal in, Haworth and Veal, 2005). Therefore, since 1950s the key issue 

of Club Tourism was to offer an additional service as a compensation for the hectic life-style 

of the people. To put it briefly, animation was related to Club Tourism and gave what people 

missed in ordinary life. Also because of the growing number of participants, enlarging tourism 

market and new constructions of big and modern resorts the traditional relationship between 

the hotelier and the guest started to fade (Fišerová, 2008; Orieška, 2003). 

Moreover, Yeomna (2012) predicts that in the future tourism consumers will seek to extend 

healthy retirement years as ageing population will significantly contribute to the tourism flows 

and expenditure suggesting that one of the main trends will be an increased interest in healthy 

foods and better availability of physical activities likewise increasing demand for non-

medically prescribed remedies or treatments. Moreover, according to Lister (in, Yeoman, 2012) 

health and tourism will be the world’s largest industry representing 22% of the world’s GDP 

by 2022 driven by the ageing population. Lastly, Joppe (2010) suggests that health nutrition is 

being well understood by larger population as they are more aware of the foods’ health effects. 

In contrast, the spa-goers and wellness culture needs to be more awakened and supported by 

hospitality organisations between the consumers. This represents a gaps and opportunities for 

the development of tourism and hospitality business. 

 

THEORETICAL BACKGROUND 
As an example of activities related to fitness and animation, we have chosen the Zumba® 

approach. To be familiar with this topic, some basic information are provided below. 

 

ZUMBA® FITNESS 

Zumba® fitness program is a Latino-inspired group-work out, that is in the last decade 

greatly influencing the global lifestyle. It is not only the fitness-program itself, that leads the 

new trends in fitness or in leisure activities but the Zumba Fitness, LLC Company is an 

important aspect in the business world as well as fitness world, the proof of this is also the fact 

that Zumba Fitness, LLC company is considered within The top 10 World’s innovative 

companies in Fitness with a value of 550$ millions (Fastcompany, 2013). Zumba® fitness is 

described as exhilarating, effective and easy-to–follow program. Moreover, Zumba® fitness is 

differentiated from other group-workouts through the benefits it offers to its followers. Indeed, 

the physical output and its more dimensional character create a unique complex experience that 

anyone can benefit from. In addition, the philosophy of Zumba Fitness, LLC company and 

equally the marketing approach that is being spread globally is unique. Zumba® fitness 

program is performed by more then 14 million people in over 140 000 locations across more 

than 186 countries of the world (Bloomberg TV, 2013). The co-founder and CEO of Zumba 

Alberto Perlman expressed that the goal number is 100 millions weekly users of Zumba ® 

fitness (Washingtonposte, 2013). Subsequently, Zumba is used as a researching object and is 

treated as a global phenomenon that can effectively contribute and represent the new orientation 

of current tourism demand. 

 

ZUMBA® FITNESS IN TOURISM 

Zumba® is performed as an animation activities in a destinations and also creates a travel 

opportunities for many people (by organizing Zumba ® Conventions, concerts etc.). However, 

in the destination it is considered only as a dance class, thus its potential cannot be used in all 
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of the aspects. Furthermore, depending on the destination Zumba® Fitness is not necessarily 

being performed by official Zumba ® instructors. On the other hand, a good standard Zumba® 

fitness instructors is certified and has different fitness certificate background, which is mainly 

aerobic, or also different forms that allows them to become a tradesman and start up their own 

business. For instance, instructors themselves are organising a stay at a seaside destination, 

where the Zumba® classes are within some interactive program performed. This stay is usually 

organised locally for clients of each tradesman Zumba® instructor. Another example of use of 

Zumba® Classes better describes the new waves in tourism demand, CK Capro is a Czech 

travel agency which is focused on active holiday products by organizing tours abroad or also in 

domestic destinations. This agency also states that the new trend is to not only concentrate on 

the sport programme but also the main idea is health care (CK Capro, 2013). 

 

ZUMBA® FITNESS AND WELLNESS 

Zumba® is considered by many different media and evaluation charts as a global 

phenomenon, which influences today’s life-style, trends in general society. Therefore, it is 

important to be aware of why this Latin-dance inspired fitness program is so special and where 

we can define its benefits for tourism. In fact, there are not many studies done about Zumba® 

and its extensive usage yet. While it is true to say that there are also not many fitness programs 

with such an impact and similar holistic approach like Zumba®. Therefore, we can identify it 

as an equal fitness and well-being form as Yoga. Yoga also creates a great part of the niche 

tourism and wellness world in the popular form of yoga retreats (Ali-Knight, 2011). This 

segment is characterised as distinct market segment motivated mainly by the interest in yoga. 

Further, the destination is a curtail aspect as it provides a complementary space for guests where 

relaxation and rejuvenation can be discovered, away from the daily stressful life. The yoga 

tourists is mainly identified as following: female, professional, well-educated, aged 35-54, 

spiritual but not religious and, interested in holistic therapies and healthy lifestyles (Lehto et 

al., 2005, in Ali-Knight, 2011). Yoga is a five thousand years old healing system of theory and 

practice representing a specific life philosophy and life-style similarly like Zumba®. What is 

more, there are more kinds being performed (Hatha Yoga, Fitness Yoga, Hot Yoga, Power 

yoga, Dynamic Yoga etc.). Yoga retreats took place in special Yoga centres all over the world, 

that is a destination, where people come for a longer stay and practise the philosophy and life-

style of Yoga as well as they create a community. Zumba has similar attributes, it creates a 

community and develops new relationships, it is a combination of more positive health powers, 

it has the ability to enhance mental and physical health and there are organized different events. 

Thus, Zumba® can be consider as a modern era holistic physical and mental philosophy 

contributing to the health care as well as tourism. The only difference is that Zumba yet does 

not belong to some extend and broader concept like is a Yoga retreats, for instance a possible 

example for this can be spa destination, where Zumba would be able implement its singularity 

in all dimensions. Spa destination is the deepest level of the spa experience (Johnson & Redman 

in, 2012). 

In relation to the health and mental benefits of Zumba® fitness Journal of Sport Science 

and Medicine (JSSM) in 2012 confirming that Zumba fitness satisfies the criteria of the right 

exercise intensity according to the ACSM (American College of Sport and Medicine). 

According to the medical professionals from Minot State University Zumba® classes not only 

have an effect on physical fitness, but also on cognitive mental function. Besides, the experts 

at Oxford University claim that learning choreography at Zumba® classes can have an impact 

on the diseases like Parkinson. Consequently, the charity Parkinson’s UK already runs classes 

for patients and the results are found incredibly positive (Daily Mail, 2013).  
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IMAGE OF PRESENT SOCIETY 

Relating to the introduction to this section and aims of the study the image of present society 

is analysed. Firstly, it is important to highlight in what kind of society the evolution of human 

being has resulted in the 21th century. Generally speaking, it is claimed that the today’s world 

faces, so called globalisation (1960s- process begins), this also refers to flexible accumulation 

(1970s- process begins) that is the contrary of Fordism, where the capital have stayed mainly 

within the borders of a country (Bucknell University, 2011). Thus, this change is characteristic 

by totally new sectors of production, new ways of providing financial services, openings of new 

markets etc. Simultaneously, the main characteristic of the 21th century is a modern 

consumption society with capitalistic approach. All this is reflecting the behaviour of the global 

society, also called global consumption class (World Watch, 2013). The analysts of World 

Watch claim that: “The economies of mass consumption that produced a world of abundance 

for many in the twentieth century face a different challenge in the twenty-first: to focus not on 

the indefinite accumulation of goods but instead on a better quality of life for all, with minimal 

environmental harm.” Through, this statement it is clearly identifiable what is a burden on 

society, namely quality of life and environmental issues. Consequently to this, it is a fact that 

never ending fruition of a mass consumption society correlates with a decline in health 

indicators in many countries (obesity, crime, other social ills), people deal with financial debts, 

with the time and stress related with working to be able to support high consumption. Needless 

to say, in addition it affects the relationship by replacing consumption with family and friends 

(World Watch, 2013). 

Secondly, modern tourism has become an ongoing increasing phenomenon in the economy 

of all the levels of power (local, regional, national global, world) (UNWTO, 2013). Needless 

to say, the pressure and expectations of the society on the modern man, shapes the needs and 

finally the trends in tourism. Hence, the contemporary lens through which the hospitality 

industry is being shaped and other concept being developed is summarised by the approach 

developed by Cohen and Bodeker (2008) called conshumanism. In the same vein, Smith and 

Puczko (2014, p. 105) express prevalent distrust towards the traditional medicine and list the 

contemporary offer of alternative sources of healing such as: active ageing and longevity, 

positive psychology, alternative medicine and therapy, rehabilitation, nutrition, cosmetics, 

fitness and sports, obsession with the self and celebrity, the slow movement as oppose of the 

“rushholism” (slow food, slow travel, slow cities), environmental psychology and eco-therapy, 

towards new wellness spirituality, self development, social tourism.  

 

NEW LEADING DIRECTIONS IN SOCIETY 

On the whole, with reference to the image of present society a new tendency in tourism 

services is identified on the following figure 1. It shows key points as well as solutions related 

to this research supported by the previous and following evidence that the consumption 

society is currently dealing with and that will be discussed further.  

 

 

 Figure 1: Trends of 21st century 
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Source: Author’s own, based on literature review 

 

Significant changes in the behaviour of tourists as well as in their choice of spending holiday 

can be followed. Interestingly, the new trends and methods can be also view from the position 

of psychology that is also experiencing a new movement. Psychologists are recently 

concentrating on the approach of positive psychology, which concentrates on positive 

psychological phenomenon as is mental health, happiness, mental vigour, power etc. 

(Křivohlavý, 2004). In terms of health and well-being, a new term was also identified as a: 

“positive health” which “encompasses not only physical wellbeing but also psychological and 

social flourishing (Ryff & Singer in McCarthy, 2012, p. 548).  

Furthermore, CREST (2013) launched a document collecting different facts and surveys 

regarding to the responsible travelling as right now this concept refers to the sustainability, 

environmental issues and wellness tourism and is being wildly discussed and developed 

worldwide. Similarly, Spa Finder (2015) forecasts new wellness trends that represent very deep 

integration of healthy living into consumers life in the form of wellness homes, communities 

and cities and also points out that fitness and spa practices has become an aspirational “absolute 

lifestyle” pursuit that impacts people who are friends and families in similar tribe-inspired way 

of living.  Therefore, healthy lifestyle, fulfilment and the importance of environmental 

consciousness can be seen as a common patter between the current generations (CREST, 2014). 

For instance according to WEF (2013) Millennials are a dominant consumer group and will 

also be tomorrow’s biggest spenders and place a great importance to the healthy living and 

eating (Giles-Smith, 2014). Identically, baby boomers have accumulated wealth and are today’s 

leading consumer segment and are also interested in healthy lifestyle. With regards to Gen Yers 

Jang et al. (2011) have conducted a survey and concludes that they are health-conscious and 

adventurous consumer who want to be offered quality service as they have high intentions to 

pay premium in green restaurants. Moreover, Cohen and Bodeker (2008) argue that the wellness 

and spa industry represents the opportunity to directly engage LOHAS (Lifestyle of Health and 

Sustainability) consumers and in same way improve the direction of the industry into more 

sustainable health and wellbeing rather than luxurious pampering. All in all, these new streams 

together represent new directions and trends in animation as an important change that influence 

tourism.  

According to Fišerova (2008) the current trend is to use the forms of incentive tourism and 

create unique concepts with concentration on movement activities in combination with fun and 
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other elements (2008). Spa Finder® (2013) predicts the top 10 trends not only in Wellness 

sector but the new age of well-being by means of spa life-style, which will influence a great 

number of travellers. Thus this will also influence the orientation of animation as people will 

desire deeper and long-lasting experience from their vacation. Regarding the report, the concept 

of “healthy hotels” was placed on the first place and is predicted to flourish in overwhelming 

numbers and format (wellness-branded hotel chains). It is stated that the traditional perception 

of gym and spa as “mere amenities” is being broken down, and this not only for holiday making 

people but also for business motivated travellers. The paper also states that already now 40 % 

of today’s travellers are healthy- focused. 

 Furthermore, the new trends will be developed in the holistic, integrated and lifestyle-

oriented concepts that will emphasize the pursuit of a more balanced lifestyle in the global spa 

industry. Regarding to the report of Global Spa Summit in 2011, active holiday concepts and 

tourism products (such as sports and adventure tourism) are increasingly combined with 

wellness tourism. Other authors stat that the way of life, that an individual create to achieve 

his/her highest potential for well-being, that consists of actions that he as individual is able to 

control, such as how they exercise, eat, manage stress, and perceive the environment, and 

achieving a high-level of the quality of life is characteristic for wellness (Ryan and Travis in 

Travel and Tourism research associations, 2010). Therefore, it is recommended, that the 

borderline between wellness tourism offerings and another kinds of experience (sport, nature, 

et c.) should be strongly captured and changed to a new way of deeper experiencing of vacation.  

 

METHODOLOGY 

This study adopts a mix-method research strategy that is identified as a technique that 

expand the scope depth of researcher’s insight into the research topic (Sandelowski, 2000). 

Therefore, this research was conducted thorough combination of qualitative and quantitative 

researching methods, by using: structured questionnaire, interactive workshop combined with 

open-ended interviewing, structured interviewing. The results and final outcome of this paper 

is combined at interpretative level of research.  

To create an objective and careful analysis and increase the trustworthiness of the results 3 

research target groups were chosen together with defined research methods: 

 STAGE 1: Zumba® fitness instructors from all over the world: structured questionnaire 

 STAGE 2: Clients following Zumba® fitness: 2 interactive workshops combined with 

2 different research samples (age, nationality) open-ended interviewing 

 STAGE 3: Managers of venues offering similar services in the chosen destination of 

application: structured interviewing 

It is essential to highlight that these gathered date serve to illustrate the key findings of the 

work, as the number of the respondents did not reach an appropriate amount at some parts of 

research. 

 

RESULTS  

Stage One: Zumba instructors - international 

The target group of this particular research were Zumba® fitness instructors from all over 

the world, to be exact 90 responses were collected representing the set of statistics from 

different cultural backgrounds. Furthermore, the set of statistics are people with 18 various 

nationalities: Slovak, Czech, French, American, Turkish, Canadian, Puerto Rican, Caucasia, 

Spanish, British, Nepalese, Panamanian, New Zealander, Italian, Asian, Japanese, Afro-

American and Hispanic. Performing their Zumba® fitness classes in 10 countries: Slovakia, 

Czech Republic, France, USA, Turkey, Canada, the UK, New Zealand, Germany, Nepal, 

Croatia, Austria.  
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The figure 2 describes the basic characteristics and status of an instructor based on the 

quantitative data from the questionnaires.  

 

Figure 2: Instructor profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *The percentage value refers to the value of respondents that represents 100% 

Source: Author’s own 

 

 

An important indicator is the location and type of business where the fitness activity is done. 

Therefore, the result can identify current use of Zumba® fitness program: 65% of respondents 

are located in a city, which speaks for the lack of use Zumba® fitness as activity offered in 

some tourist destination or hotel resort. This idea is also supported by the strong concentration 

of Zumba® classes in other locations then fitness centre or dance class (62% of respondents) 

then is fitness centre, dance schools, hotel resorts and lastly spa destinations. These locations 

usually are: individually organized classes in various venues, churches, classes organized for 

and in the spaces of companies etc. Following figure 3 summarises the clients provided by the 

instructors. 

Figure 3: Clients profile 
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  *The percentage value refers to the value of respondents that represents 100% 

Source: Author’s own 

 

The main target groups are mainly women between the age of 26-45. This is also the target 

group that correlates with the identified global health problems (stress, obesity, other disease). 

Mainly Baby Boomers but also Millennials and Generation Y are considered to be the target 

group that is looking for the products that would enhance their health stage and improve their 

well-being.  

 

EXPLORING ZUMBA DIMENSION  

The findings revealed one of the important dimensions for instructors were mental and 

physical dimension of Zumba® fitness program (more figure 5, Zumba® in dimensions), by 

questioning the respondents what is the main benefit of this wide spread fitness program for 

them as individuals. The answers are pictured in the following world cloud (figure 4) that 

supports the most repeated and most important value among all statistical units. 

 

Reading the most visible values, such as: happiness, fulfilment, energy, balanced well-

being, joy, tonic, positive mind and other, with a combination of scientifically proofed 

benefits of Zumba® fitness for health in the theoretical part. Thus, the fitness program is able 

to provide a complex set of corresponding benefits for clients in one fitness concept. 

Next to these important data, the respondents gave and overall impression on what Zumba® 

fitness program brings to their communities. In summary, the instructors from all over the world 

suggested that Zumba® fitness equips a community where is performed with: empathy, unity, 

ability of letting go stress and pressure, social networking, cultural exchange and sense of 

belonging to community. Many people find new friends, new relationships as well as the spirit 

of teamwork and support is encouraged in the lessons or when organizing different events. 

Zumba® in the means of society is claimed to represent togetherness and to some communities 

brings the real sense of community as people from all „walks of life“, as one of the respondents 

stated, gather and they have fun and in same way they learn how to be happier, have healthy 

life, how to be positive towards a life, encourages people to be self confident and also allows 

some to achieve self-realisation. To many members of community Zumba® helps with 

processing pain and hurt of past abuses and creates a place where people for a while forget 
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about the outer world. Zumba® is also associated with wellness and as one of the respondents 

describes: “Zumba means getting healthier, while having fun”. 

Zumba® can be really powerful in the sense of making the community healthier and more 

connected. For instance, one of the respondents is a full-time employee in hospital in the USA 

and acts also as a part-time instructor, therefore due to the high percentage of the widespread 

obesity between the hospital employees (among 72 nurses) this instructor has decided to do 

Zumba® fitness for all the employees in hospital, thus the average mood and health status could 

be elevated. All in all, these findings refer to the mix of social, spiritual, emotional dimensions 

of Zumba® fitness program that are compared with the 5  wellness dimensions in figure 5 

(literature review). 

 

POSITIVE PSYCHOLOGY AND ZUMBA 

As reasons for different social and health problems, which means a certain menace for the 

societies, also the experts on psychology identified the new concepts. Earlier, the approach of 

positive psychology was presented and as a result also the research asked weather this newly 

applied approach can be associated with Zumba® fitness or not. This fitness program has strong 

psychological effects, which helps in dealing with hard life situations and improve the total 

well-being as 89% of respondents clearly associate Zumba with the stream positive psychology. 

To that end, Zumba® fitness is perceived as a help for maintenance all the positive aspects of 

human’s behaviour. People fell sense of accomplishment and gain and positive attitude. It has 

the possibility to encourage people to do what they never thought they would do or they have 

the ability to achieve. Consequently, the findings also state that all these abilities do not stay 

only within the dance floor but also people take these challenges to their daily lives. 

 

ZUMBA WITHIN SPA DESTINATION 

Firstly, graph 1 showcases whether or not the respondents organise some sojourns with the 

main intention of performing Zumba® fitness in other place, destination then their usual 

location of classes or not. 

 

Graph 1: Current realisation of Zumba Fitness within a sojourn  

Source: Author’s own 
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Generally, graph number 1 shows answers for 3 different existing possibilities of the current 

realisation of Zumba® fitness in context of holiday or sojourn. Moreover, due to this also the 

results represent rather diversification percentages. Only 13% of respondents claim that they 

organize every year this type of experience, once in summer and once in winter period. Summer 

holiday with Zumba® is usually directed for the costal destinations with warm weather 

conditions and on the other hand in the winter season respondents tend to organise holidays 

mainly in the wellness hotels. But 23% from the statistical set claims to organize these activities 

only once a year and 8% of respondents have never yet thought about organizing one for 

different reasons. Other 2 parts of the graph describes situations in which respondents have 

never organized such an activity yet, furthermore they noted weather there would be sufficient 

demand for this kind of holiday or not. Consequently, 30% represent low demand responds and 

right behind 26% speak for a sufficient demand amongst the clientele. Therefore, it was claimed 

that the low demand of 30% is referable to the low-paid population in the place where is the 

Zumba® class performed. Some of these answers also state that, it would be hard for this certain 

category of clients to put together higher amount of money for a holiday. 

As a result of this, it can be safely claimed that 62% of respondents have a positive approach 

and experience with this kind of holiday oriented on Zumba® fitness program. During, the 

calculation of this date, it was also stated that instructors from Czech republic and Slovakia are 

4 times more likely to organize such an event then the group of instructors (international), who 

were addressed with the English version of survey. This could be explained by the different 

perception of Zumba® fitness program in these 2 groups of countries or also by the economical 

differences between such a large number of Zumba® fitness users. 

Graph 2: Spa destination proposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 

Author’s own 

 

Secondly, the idea of combining together more tourism services in one specific destination 

(spa destination) is described in graph 2, was presented to the respondents, who also provided 

some very interesting ideas about it. 75% of respondents answered positively with an interest 

towards this idea. Whereas 8% of asked instructors would rather NOT stand for this option, 

without stating any kind of ideas or just giving no specific reasons. 17% of respondents do not 

know about how they would decide for this complex context. 

All in all, the collected date in a great majority support the idea of a spa destination oriented 

on Zumba® fitness programs. As a biggest limitation and fact to this idea were expressions 

about bad financial situation of clients in certain locations. To this matter, it is good to highlight, 
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that the concept of spa destination is not a product of a mass tourism, therefore also the target 

group of this product would not represent a large numbers of people in the further presented 

destination of this research. 

 

STAGE TWO: ZUMBA CLIENTS 

 The second meaningful stage of the research gathers the opinions of active participants 

on Zumba® fitness classes. Thus, there were organized 2 small fitness events, which consisted 

of a Zumba® fitness classes and a short “Wellness workshop”- served for the collection of date. 

Altogether, the group of respondents includes regular clients and international students. It is 

important to note that this part of research serves only for illustrative purposes, as the total 

number of respondents is only 15 units.  

First of all, the respondents were asked how do they feel and perceive the current society. 

Widely, respondents have marked the lifetime as hectic and in same way active or too fast, due 

to the new technologies and social and work requirement. Although, the group of regular clients 

(6 respondents = 100% female) who already had their settle life, stated that they try to do 

exercise at least 3-4 times per week. This represents a good standard of a care, thus it can be 

concluded that in higher age people tent to dedicate more time for a physical activities. The 

group of international students (9 respondents = 56% male, 44% female) considered to this as 

an important aspect having not enough time for sport comparing the time spend at school and 

with other activities then is a physical activity. It was also stated that they feel pressure, high 

competition all caused by so-called globalisation. Therefore, there is not so much time for 

themselves to do activities, which would keep them healthy or on contrary some people do not 

know how to spend their energy correctly. Besides this, respondents feel that their life-style 

also affect the people around them, and they dedicate a great connection between the mental 

and physical state. In short, respondents characterised Zumba with the following words:  

- energy, brings self-confidence, power, happiness, relax, fun, maximal release, 

perfection, dance. 

Finally, the image of a spa destination oriented on Zumba® fitness was presented to all 

respondents, under the general mark of active holiday (for easier indication). The collected date 

shows that 100% of respondents are for this concept of an active holiday. It represents for them 

a perfect combination that they can imagine to do, in order to widen their knowledge about 

sports and healthy life-style. Also here the important character of this product would be 

preferable to be optional and in interactive way, which all these requirements spa destination 

satisfies. 

 

STAGE THREE: PROFESSIONAL FEEDBACK 

The final stage of the research represents a sample group of specialist and professionals 

acting in the different managing positions in the tourism sector. Therefore, the outcome of the 

interviews can serve as illustrative result on desired themes. The interviewed professionals 

come from tourism businesses with different characteristics, such as travel journal editor in 

Slovakia „Cestovateľ“ (translation: the Traveller), marketing manager in hotel Partizan**** 

and a manager of a spa resort Hodonín in Czech Republic. The main objective of interviews 

was to ask and simultaneously examine the current situation and trends in tourism in general. 

Additionally, completed with a closer look on the tourism situation in Slovakia, as a model 

destination for the spa destination concept. 

 

PERCEPTION OF TOURISM BUSINESS 

To begin with, the present life-style is generally perceived as a hectic period with different 

kinds of singularities and deficiencies the society and similarly the tourism sector. As a main 
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deficit of tourism is considered to be the financial situation of individual subjects providing 

services within the tourism sector. In addition to this, also the financial support from a state 

budget and funds in Slovakia is said not to provide a sufficient security for tourism. Thus, the 

management of hotel Partizan**** is suggested to be inspired and motivated by the quality and 

systems in the tourism sector in Austria. As a result of the lack of financial sources is also the 

quality of animation as an offered service in Slovakian destinations that is by experience of the 

interviewed professionals likely to be more unprofessional then professional. To this fact is also 

attributed certain financial difficulty, in order to secure a professional animation team. By the 

experience, animation done by the professional agencies brings a profitable return as well as 

satisfied clients. On the other hand, it was also claimed that the level of animation is rather 

inappropriate to the desires and requirements of clients, this applies not only for the animation 

performed in Slovakia by the wide experience of the journal editor.  

Respondents also mentioned the financial problems that persist due to the global financial 

crisis cause not only reduced time spend on holiday but also it is difficult to create new tourism 

products form minimum profit although Europe is still considered as the destination number 

one for tourism worldwide (SACR, 2014). To this matter, the destination management is 

becoming one of the key concepts regarding to the tourism profitability in Slovakia. Therefore, 

it was clearly defined by hotel Partizan****, that the destination or tourism region, which 

constantly cooperates on the networking of tourism subjects and on combining convenient 

products for tourists, has increasing popularity and profitability. 

Lastly, an important notice was highlighted to the inactive and insufficient offer of the city 

tourism. As an example by journal editor was used the city of Banská Bystrica, located in 

Slovakia that is well known for its historical and cultural attractions but on contrary the active 

life of this city (sports, possibilities of attending some sport events or classes etc.) is not well 

present in some complex context, which could attract young clientele or also the strong target 

group of seniors. To conclude, the creation, technical and financial maintenance of tourism 

services is a problematic issue, admitting that with the growing demand for a Europe as a 

destination this matter is achieving alarming importance, that is discussed more in the 

Marketing strategy of SACR for the period 2014-2020.  

Required standards of clients: On the whole, the summarization of clients needs in 

Slovakia and in general were between the interviews characterized similarly with different 

fruitful observations of the current market. The main key requirements of clients are recognized 

to be: 

• Clients desire an individual approach. 

• Active programme, as it was highlighted that the majority of clients wants to be 

  entertained. 

• Clients desire a perfect wellness experience; they seek for uniqueness and details that 

  will make their stay special and memorable. 

• An important attribute is also complexity and diversity of offered services, as the 

  tendency of client is to search for unforgettable and effective holiday. 

• Generally people want entrainment and relaxation and excellent wellness facilities. 

However, also some some crucial mistakes of hoteliers and tourism subjects in Slovakia 

where identified, which can discourage many visitors (foreign and domestic) from coming to a 

certain destination in Slovakia, such as:lack of cooperation between subject and small interest 

in mutual development of common surrounding. This fact can clearly disrupt a perfect and 

professional service of tourism facility in case if the whole destination cannot offer a complex 

and well-knit stay for a visitor. 

 

POSSIBLE IMPLEMENTATION OF ZUMBA FITNESS IN SPA DESTINATION 
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CONCEPT 

The main idea of spa destination as a deeper level of spa with combination of Zumba® 

fitness program and other activities was presented to the interviewed professionals. As a result 

of these interviews is a full support and interest in the proposed concept, as the journal editor 

stated: “it would be definitely a positive approach that would be interesting and attractive for 

the market.” Thus, all 3 interviewed presenters of the tourism sector were positive to the spa 

destination concept as it represents a complex and unique concept that would correspond to the 

above analysed client’s requirements. As well, Zumba® fitness is a globally known fitness 

program that could possibly attract a sufficient number of people.  

What’s more, the professionals pronounced opinions and suggestions on possible 

realization of this project in Slovakia such as: create a single philosophy of the destination 

(hotel), that would bring desired quality and professionalism to the whole corporate image, the 

offered services and workshops within the spa destinations would be preferably accepted in an 

optional way of composing the program for an individual. 

 

DISCUSSION  

Since the name of the paper is Trends and Innovations in Animation Activities and all 

research was devoted to this issue the following part will discuss the projection of the supply 

and demand sides by confronting the character of the proposed implementation of Zumba® 

fitness and spa destination with the marketing strategy of the Slovak Association for Tourism 

(hereafter only SACR) for period 2014-2020, approved by the Slovak government.  

As animation was described previously in the theoretical part, according to Orieška (2003) 

it represents an active use of leisure time or also organizing and participating on different 

activities. Consequently, leisure time is the key element that has a great impact on the evolution 

of society, thus as the research shows preferences of society are more demanding, require 

individual approach and a high standards of pampering as people are more and more aware of 

prevention. Therefore, also the final result proposed by this thesis reflects these requisitions. 

According to McCarthy (2012) the modern spa offerings such as: centres for cosmetic surgery, 

complete holistic wellness centres and weight loss programs within fitness centres, day spas or 

just spas available today evolved out of the teaching of spa destinations. Inspired by this 

statement, the final vision of spa destination and Zumba® fitness would represent a connection 

between the traditional and modern techniques of holistic well-being, whose benefits are 

currently attractive for the market. Moreover, the marketing research of SACR also defines new 

great changes in the offer of free time activities. It is a fact that in the society occurs more and 

more people suffering from lack of free time, however they have enough financial sources, that 

has also influenced the evolution of new products in tourism services, the most popular are: 

thematic and fun parks, cruises, health and recreational resorts or sports and cultural events 

(SACR, 2013). These new indications exactly represent the characteristics of spa destination 

concept. What is more, the overall result of the research acknowledges these objectives and by 

the conclusions of interviewed managers also the proposed model destination, which is 

Slovakia and which would be suitable for this project. Slovakia assume the role of a country, 

which has by the world of SACR very favourable conditions for the tourism development in 

future, its natural and cultural-historical potential together with the lots of diversity and year-

round usable tourism attractions covers almost all vital kinds and forms of tourism.). Indeed, 

these statements represent encouraging conditions for the development of spa and health 

tourism in Slovakia. The major and supportive statistical date for the future development of spa 

and health tourism in Slovakia is also the fact that in the last years in Slovakia the most 

successful accommodation facilities are those within providing high quality standard of services 

(4- 5 stars hotels), out of which most increased visit rate is in the boutique hotels, wellness and 
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spa hotels (the utilization of the accommodation capacity in spa hotels is about 60 %, regarding 

the whole visit rate in tourism accommodation facilities in Slovakia).  

Lastly, the marketing strategy of SACR indicates that: “regarding the quality of natural 

healing sources, rich tradition of spa, fruition of modernization of many facilities of spa tourism 

in Slovakia, demographical evolution in Europe and growing demand on tourism products 

oriented on health or healthy life-style represent by the products of spa tourism for Slovakia 

means significant potential and perspective of positive development of tourism in to the future.”  

Furthermore, the marketing strategy for year 2014-2020 includes also the SWOT analyses 

of the tourism market in Slovakia, where between the section of opportunities is defined that 

Slovakia will be in year 2020 an attractive country of tourism offering its visitors, favourable 

conditions for stay tourism with a quality offer oriented on culture and traditions, natural 

heritage and recreation health and relax. In addition, the analysis also predetermines spa tourism 

as one of the leading forms in tourism in Slovakia, this is not only meant for a classical healthy 

tourism within healing treatments and medical care, but also on the new direction in tourism 

oriented on prevention and healthy life- style like is wellness, fitness and beauty. 

All in all, the above-mentioned facts, predictions and positive results of the research 

represent a strong links with the proposed implementation of Zumba® fitness within the spa 

destination concept. The marketing strategy also shows the new directions and orientation of 

the tourism market, especially in Slovakia, which consent also with the corporate meaning and 

ideas of this paper. 

 

CONCLUSION 

In conclusion, all three stages of research were able to provide an illustrative and in same 

way in-depth understanding of what are the new desired trends and innovations in animation 

activities. Furthermore, the outcome of this research was concentrated on deeper and complex 

possible combination of services that are meeting forms of current trends and desires of society 

in one specific concept that is spa destination in combination with Zumba® fitness programs. 

In practice, this is a place whose main purpose is to help individuals develop a healthy lifestyle 

by providing: healthy spa cuisine (emphasizing: whole grains, fresh fruits and vegetables) in 

combination with nutritional education, a full program of fitness and stress reduction 

workshops, therapeutic spa treatments (wellness procedures) and the important aspect are 

educational lectures that teach clients how to bring their healthy habits back home (About.com 

Spas, 2014). Therefore, the research greatly shows how the global phenomenon Zumba® 

fitness fits in to this concept by associating its attributes and assets to the five dimensions of 

wellness. All things considered, 75%  of the Zumba® fitness instructor agree, 100% of clients  

agree and also 100% of  interviewed managers are in the most part positive and interested in 

this idea. The research provides also the facts that there is a place on the market and that there 

would be a sufficient demand for this product, as a usual place of performing Zumba® is from 

65% other then holiday resorts or any other accommodation facilities in tourism. Moreover, 

from the point of view of questioned managers and analysed Marketing Strategy of SACR the 

idea could have a perspective future in Slovakia if ensuring a sufficient financial and technical 

support. As stated in the research, the eventual capable target group of this product would be 

mostly women in the age between 26-45. 

Besides one of the key findings is also that Zumba® fitness is strongly incorporated into 

the peoples lives, which brings a balanced well-being and positive health into their daily life. 

Likewise, it shows how universally can be Zumba® fitness used in communities along with the 

new business and humanitarian opportunities. In conclusion, the proposed concept of 

implementing a modern, globally known and effective fitness class Zumba® into the spa 

destination in Slovakia meets the assumptions of the future development in Slovakia. From the 
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economical point of view, this product could possibly contribute to the positive economical 

development of Slovakia, depending where would this project be realised, it could also bring a 

revitalisation of economically disadvantaged regions in Slovakia and consequently contribute 

to the regional disparities in Slovakia. 

Furthermore, this paper could be in future extended to a greater and more extensive 

marketing research, as the project highly correlates with the trends and needs of the tourism 

market in Slovakia. Thus, the realisation of this project requires a more detailed study on the 

presented results in order to obtain relevant analyses of necessity and applicable proposal of 

financial data and financial planning of this considerable project. 
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TURIZMUS JAKO JEDNA Z CIEST POMOCI ROZVOJOVÝM 

KRAJINÁM – NA PRÍKLADE DOBROVĽNÍCTVA  

TOURISM AS ONE OF THE WAYS FOR HELP OF DEVELOPING COUNTRIES -  

AN EXAMPLE OF VOLUNTEERING 

Kristína Šambronská  

 

Štúdia je zameraná na možnosť pomoci rozvojovým krajinám aplikáciou turizmu v ich 

hospodárstve. Cieľom je poukázať na možnosť aplikácie dobrovoľníctva do oblasti turizmu. 

Štúdia sa zapodieva problematikou, do akej miery prispieva turizmus k rozvoju chudobných 

oblastí rozvojových krajín. Analytická časť monitoruje vybrané dobrovoľnícke organizácie na 

Slovensku a ich činnosť vyvíjanú v oblasti turizmu v rozvojových krajinách, no hlavne prieskum 

slovenských dobrovoľníkov s dôrazom na záujem i pôsobenie v turizme. Napriek zisteniu 

absencie vyvíjania aktivít v oblasti turizmu zo strany dobrovoľníckych organizácií, je možné 

konštatovať isté aktivity, ktoré dobrovoľníci vyvinuli individuálne. Na základe daných zistení 

ako aj teoretického monitoringu sú uvedené návrhy na aplikáciu turizmu v rozvojových 

krajinách, prostredníctvom spolupráce dobrovoľníkov v daných lokalitách. 

 

Kľúčové slová:  

Pomoc. Projekty. Rozvojové krajiny. Štúdia. 

 

Abstract:  

The study is focused on the possibility of help for developing countries to apply tourism to their 

economy. The aim is to highlight the possibility of applying volunteering to the field of tourism. 

The study focuses on the extent to which tourism contributes to the development of poor 

countries in developing countries. The analytical part monitors selected volunteer 

organizations in Slovakia and their activities developed in the field of tourism in developing 

countries, but especially the survey of Slovak volunteers with an emphasis on interest and 

activity in tourism. Despite the absence of voluntary tourism activities by volunteer 

organizations, it is possible to note some activities that volunteers have developed individually. 

On the basis of these findings as well as the theoretical monitoring, there are proposals for the 

application of tourism in developing countries, through the cooperation of volunteers in the 

given localities. 

 

Keywords:  

Help. Projects. Developing countries. Study. 

 

ÚVOD  

Turizmus má mnoho foriem, ktoré vieme aplikovať v rôznych kútoch sveta. K jeho výhodám, 

ktoré so sebou prináša pri aplikácii sú predovšetkým spájané s tvorbou pracovných miest pre 

lokálnych obyvateľov, k čomu sa viaže aj lepšia vzdelanostná úroveň, ktorú potrebujú 

obyvatelia, aby mohli pracovať v službách turizmu. Patrí tu ovládanie cudzích jazykov a 

zručností spájané s danými pracovnými pozíciami. Pri výhodách môžeme spomenúť prílev 

financií do navštevovaných miest, ktoré sa môžu následne investovať do ďalšieho rozvoja v 

krajine.  
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Dobrovoľníctvo je chápané ako pomoc ľuďom od ľudí. Ide o investovanie svojho osobného 

voľného času a vedomostí pre ľudí, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Turizmus a 

dobrovoľníctvo môžu ísť ruka v ruke pri pomoci v rozvoji v krajinách tretieho sveta. V 

miestach, ktoré sú bohaté na prírodný potenciál je turizmus vítaný. Avšak v týchto miestach, 

keď hovoríme o rozvojových krajinách, bývajú zväčša ľudia, ktorí trpia chudobou a chorobami 

natoľko závažnými, že percento úmrtnosti vyskakuje príliš vysoko, ak týmto krajinám nie je 

poskytnutá pomoc. 

 

 

1 ROZVOJOVÉ KRAJINY  
OSN v roku 1960 prijala prvý krát koncept najmenej rozvinutých krajín s cieľom  identifikovať 

najzraniteľnejší segment sveta z hľadiska rozvoja. Tento koncept hodnotí krajiny, nie len z 

hľadiska ich ekonomík, ale aj z hľadiska sociálnej i vzdelanostnej úrovne, zdravotnej 

starostlivosti, alebo aj z iných štrukturálnych faktorov, akými sú geografické podmienky či 

veľkosť populácie (Mihálik & kolektív, 2010). 

Výbor Ekonomická a sociálna rada spojených národov (United Nations Economic and Social 

Council – ECOSOC), vo svojej správe pre radu môže do zoznamu pridať odporúčane prípady, 

alebo aj stupeň postavenia najmenej rozvinutých krajín. Nasledujúce tri kritéria použité 

výborom boli naposledy revidované v marci 2015: 

 na základe kritéria príjmu na obyvateľa, ktorý vychádza z trojročného priemerného 

odhadu HNP na jedného obyvateľa s limitom $1035 pre možné prípady pridané v 

zozname s prahom $1242 a to v prípadoch, ktoré sú závisle od stupňovania postavenia 

najmenej rozvinutých krajín, 

 na základe kritéria ľudského majetku, zahrňujúci kompozitný index na základe 

ukazovateľov: 

 výživy - ide o percento podvyživených ľudí, 

 zdravia - čiže pomer detskej úmrtnosti, 

 zápisu do školy - pomer zápisu na strednú školu, 

 gramotnosti - pomer gramotnosti dospelých. 

 kritéria ekonomickej zraniteľnosti, ktorá zahŕňa kompozitný index, čiže index 

hospodárskej zraniteľnosti, založenej na viacerých ukazovateľoch, ako napr.: index 

nestability poľnohospodárskej produkcie z dôvodu prírodných katastrof, ekonomických 

expozíciách voči otrasom, podiel poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu v HDP, či 

index odľahlosti a pod. (United nations conference on trade and  development, 2015). 

 

Rozloženie krajín podľa regiónov spolu s príslušnými členskými štátmi je možné v hrubom 

sumári uviesť: Arábia má spolu 16 krajín, Karibik a Stredná Amerika až 21 krajín, Stredná Ázia 

6, Stredná a Východná Európa 14, Stredná a Západná Afrika 13, Východná a Juhovýchodná 

Ázia 16, Západná a Južná Afrika 22, Južná Amerika 9 a Južná Ázia má 8 rozvojových krajín 

(The International Organization for Standardization, 2016). 

 

Pri aplikovaní turizmu by sme mali myslieť nie len na pozitíva, ktoré so sebou prináša, ale mali 

by sme myslieť aj na nevýhody daných oblastí, medzi ktoré patria choroby. Príkladom je Afrika, 

ktorá je všeobecne známa vážnymi ochoreniami. Medzi najčastejšie uvádzané choroby patria 

HIV alebo Ebola. 

 

1.1 Turizmus v spojení s dobrovoľníctvom ako jedna z ciest pomoci rozvojovým 

krajinám  
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„Pod oficiálnou rozvojovou pomocou rozumieme finančné toky rozvojovým krajinám a 

multilaterálnym inštitúciám poskytované verejnou správou, vrátane štátnej a miestnej vlády, 

alebo ich výkonných agentúr, pričom každá transakcia musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

 je poskytovaná na podporu hospodárskeho rozvoja a blahobytu v rozvojových 

krajinách, ako jej hlavný cieľ, 

 je zvýhodnená v charaktere, to znamená, že obsahuje prvok dotácie najmenej 25 % 

(vypočítaný vo výške zľavy 5 %)“ (Führer, 1996, s.24). 

 

Zahraničnú pomoc, môžeme podľa poskytovateľa rozdeliť na : 

 bilaterálnu ale aj trilaterálnu - založená na politických bilaterálnych vzťahoch s 

rozvojovou krajinou. Je poskytovaná špecializovanými agentúrami a vládnymi 

programami, napríklad Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj a Švédskou 

agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú kooperáciu, 

 multilaterálna - rozvojová pomoc je realizovaná prostredníctvom medzinárodných 

finančných inštitúcií, akými sú Africká rozvojová banka a Medzinárodný menový fond 

na redukciu chudoby a podpory rastu (Onis & kolektív, 2012). 

 

V krajinách, kde sa nachádza najvyššia chudoba je práve turizmus hnacou silou rozvoja 

ekonomiky, pretože turizmus prináša nie len zahraničných turistov ale aj nové pracovné miesta 

pre domácich obyvateľov (Unitednations New York, 2015).  

V boji proti chudobe bol zavedený program „Miléniové dediny“, jedná sa o program vyvinutý, 

vďaka iniciatíve tímu vedcov na čele v Jaffrey Suchs v Earth inštitúte Kolumbijskej univerzity, 

na ktorý dohliada OSN. Projekt je popisovaný ako snaha oslobodiť dediny z chudoby v 

rozvojových krajinách. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť napĺňanie miléniových 

rozvojových cieľov.  

Ponúka integrovaný balíček zásahov, ktoré by mal dedinám pomôcť dostať sa z extrémnej 

chudoby. Balíček zahŕňa najmä investície do poľnohospodárstva a životného prostredia, 

zdravia a výživy, infraštruktúry, komunikácie a vzdelania. Náklady na program miléniových 

dedín sa odhaduje zhruba na 110$ na osobu na jeden rok, v perióde nasledujúcich piatich rokov. 

Očakáva sa, že budú spolufinancované z dotácií od vládnych aj mimovládnych darcov, 

miestnych aj národných vlád. 

 

Štúdia z projektu Millenium Village - Rozvoj turizmu v Rwande - Mayange  

V Rwande je turizmus založený na príchode zahraničných turistov. Väčšina príjmov pochádza 

z bohatých safari turistov v Keni a Tanzánii, ktorí prichádzajú po dobu 2-3 dní pozrieť si 

legendárne horské gorily v Rwande. Každý deň navyše, ktorý trávia turisti v rozvojovej krajine 

a jej konkrétnej oblasti,  sa premenuje na pracovné miesta a prosperitu. Celosvetový projekt 

Milenium Village v spolupráci s vládou Rwandy a malou súkromnou cestovnou kanceláriou 

ponúka celodennú prehliadku dediny v meste Mayange, len hodinu južne od mesta Kigali. 

Pred niekoľkými rokmi by Mayange nebolo príjemným turistickým miestom. Išlo o epicentrum 

genocídy, bolo jedným z najchudobnejších miest v krajine a často čelilo hladomoru. Kojenecká 

úmrtnosť bola vysoká, zdravotné stredisko bolo viac zatvorené ako otvorené, neexistovala tu 

žiadna dláždená cesta do Kigali. Poľnohospodárska aktivita bola taktiež minimálna a úroveň 

vzdelania bola veľmi chabá. V posledných rokoch však vláda Rwandy spolu s Projektom 

Miléniových dedín spolupracovala s komunitou na transformácii situácie. Dnes sa v Mayange 

napríklad ceny pozemkov viac ako strojnásobili. Potraviny sú bohaté, podnikanie sa rozvíja, 

školy sa dramaticky zlepšujú a miera úmrtnosti výrazne klesla. 

V Mayang, existuje niekoľko komunitných skupín (tkania, poľnohospodárstva, divadiel atď.), 

Rozvoj bol naštartovaný aj vďaka turizm, teda zainteresovaným turistom, ktorí sa chcú 
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dozvedieť viac o komunite. Členovia komunity sa tešia na návštevníkov a sú hrdí na to, že môžu 

predviesť svoje úspechy. Suma z prehliadky (cca 60 dolárov na návštevníka), sa prerozdelí: 70 

% zbieraných peňazí sa vráti do komunity a rozdelí sa medzi tých, ktorí sa priamo zúčastnia 

vystúpenia. S veľkým počtom turistov a veľkým počtom prehliadok je to veľká kapitálová 

injekcia do miestnej ekonomiky. Účasť na „turnuse“ – prehliadke pre turistov je spravodlivá 

a zúčastní sa na nej každý - poľnohospodári, tanečníci a ďalší členovia družstiev, ktorí sa 

stretávajú s turistami (a tým získajú najväčší podiel na zisku). Tkáči, čo sú prevažne ženy, 

profitovali zo zájazdov spôsobom, akým nikdy predtým neboli schopné. V minulosti boli ženy 

úplne závislé od ich manželov a ich skromných príjmov z poľnohospodárstva. Teraz im tkáčske 

spolky umožňujú samostatne zarábať a utrácať peniaze. (zájazdy pomáhajú pri realizácii 

rodovej rovnosti). Tento mechanizmus je úspešný a ženy zarobili toľko, že spoločnosť 

v Mayange investovala viac ako 10 000 dolárov do miestnej reštaurácie (NDA, 2016; 

Šambronská, 2017). 
 

Dobrovoľníctvo sa stáva stále viac žiadanou pomocou pri rôznych projektoch. O 

dobrovoľníkovi môžeme tvrdiť, že je to človek ochotný vynaložiť svoj osobný čas, zručnosti, 

vedomosti a svoj talent na podporu rozvíjania ľudí, ktorí sú závislí od pomoci druhých, bez 

finančného ohodnotenia (MVRO, 2012). 

Dobrovoľníctvo sa vyznačuje základnými princípmi ako je vlastné rozhodnutie dobrovoľníka 

vykonávať prospešnú aktivitu, je založené na podpore rozvoja spoločnosti, je vykonávané v 

rámci skupiny zastrešovanej organizáciou, podporuje ľudský potenciál, zlepšuje kvalitu života 

a upevňuje medziľudské vzťahy, napomáha k budovaniu lepšieho miesta na zemi, vytvára 

pracovné miesta a nové profesie, prispieva k ekonomickému sektoru (Balogová & kolektív, 

2011). Huiting Wu (2011) uvádza že dobrovoľníctvo má aj sociálny dopad. 

 

Ashley a kol. (2017) hovorí o pojme pro-poor tourism. V tomto prípade je potrebné si 

predstaviť turizmus ako pomoc pre chudobným. Prináša so sebou ekonomické, sociálne ako aj 

kultúrne a výhody. Šambronská (2017) súhlasí a uvedeným autorom v tom, že pro-poor 

turizmus sa snaží pomáhať najchudobnejším ľuďom v rozvojových krajinách. Chudoba sa čoraz 

viac dostáva do pozornosti tých, ktorí pracujú v oblasti vývoja. Pro-poor turizmus je teda možné 

charakterizovať ako určitú špecifickú pomoc pre hospodárstvo najchudobnejších krajín sveta 

a teda aj pre ich obyvateľov. 

 

2 CIEĽ, MATERIÁL A METODIKA VÝSKUMU  
Cieľom štúdie je poukázať na aplikáciu dobrovoľníctva do oblasti turizmu. 

Oslovené boli viaceré dobrovoľnícke organizácie, no participovanie na štúdii sa zúčastnili iba 

GLEN Slovakia, Slovenská katolícka charita, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, 

Človek v ohrození. Ako metóda bola použitý dotazník. Dotazník pozostával z 15 otázok, ktoré 

je možné rozdeliť do 3 celkov: 

 základné informácie o organizácii, 

 spolupráca s dobrovoľníkmi, 

 ponuka pracovných pozícií pre dobrovoľníkov v oblasti turizmu. 

 

V druhom kroku analýzy boli vykonané riadené rozhovory s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili 

alebo pôsobia v zahraničí v rámci rozvojových krajín či už prostredníctvom dobrovoľníckych 

organizácií alebo vycestovali individuálne. Počet dobrovoľníkov, ktorí za na štúdii zúčastnili 

bol 34. V tomto zisťovaní sme sa zamerali na zistenie sociálneho postavenia dobrovoľníka, na 

motiváciu byť dobrovoľníkom, nadobudnuté skúsenosti ako aj na rozvoj turizmu 
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prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti v rozvojových krajinách. Jeho osobný názor na 

aplikáciu turizmu v rozvojových krajinách a návrhy pre slovenské organizácie pre nárast 

dobrovoľníkov. 

Veková kategória respondentov sa pohybuje od 23 - 29 rokov. Kontaktovaní dobrovoľníci boli 

v 26 prípadoch ženského pohlavia a v 8 prípadoch muži. Priemerný pobyt v rozvojových 

krajinách bol v priemere 6 mesiacov. Krajiny, v ktorých pôsobili boli Rwanda, Keňa, Bolívia 

a Vietnam. 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Zistenia vykonané v rámci dobrovoľníckych organizácii je možné interpretovať nasledovne: 

 ročne vycestuje do rozvojových krajín 4 – 6 dobrovoľníkov,  

 väčšina dopytovaných organizácií uviedla nezmenený záujme o dobrovoľníctvo, len 

jedna organizácia uviedla nárast záujmu,  

 organizácie v prvom rade preferujú jazykovú zdatnosť dobrovoľníka, následne 

vedomosti a potom vyhodnocujú ďalšie požiadavky, 

 rovnako len jedna organizácia uviedla súvis pôsobenia dobrovoľníkov s turizmom a to 

na postoch animátor a manažér, priamo s turizmom dobrovoľnícke pracovné pozície 

neponúka žiadna organizácia, 

 napriek udržiavaniu kontaktu s dobrovoľníkmi, ako sa vyjadrili všetky organizácie, iba 

jedna organizácia sa vyjadrila, že stiahne dobrovoľníka v prípade vážnych zdravotných 

alebo duševných problémov, 

 prijímajúcimi krajinami sú najčastejšie Uganda, Rwanda, Filipíny, Haiti a iné.   

 

Zistenia v prípade dobrovoľníkov je možné interpretovať nasledovne: 

 48 % respondentov sa vyjadrilo, že mali potrebu pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, 

26 % cielene chcelo vyskúšať prácu dobrovoľníka a 14 % malo záujem získať isté 

skúsenosti a pomáhať a 12 % uviedlo, že chcelo otestovať svoje schopnosti v náročných 

situáciách, 

 73 % respondentov vycestovalo prostredníctvom dobrovoľníckej organizácie. 

Zvyšných 27 % išlo individuálne a svoju pomoc ponúkali už konkrétnym domácim 

dobrovoľníckym organizáciám alebo komunitám, 

 rovnako aj respondenti uviedli, že prvoradé podmienky a požiadavky zo strany 

dobrovoľníckej organizácie (vysielajúcej alebo prijímajúcej) bolo ovládanie jazyka – 

hlavne anglického, 

 tí respondenti, ktorí cestovali prostredníctvom dobrovoľníckej organizácie (73 %) si 

mohli krajinu svojho pôsobenia vybrať, 

 podmienky, ktoré im dobrovoľnícka organizácia vytvorila boli v uvádzane v 93 % 

vlastná izba a strava, iba v 7 % bolo navyše uvádzané aj základné vreckové, 

 všetci respondenti boli spokojní  a opätovne by túto možnosť využili,  

 v prípade dobrovoľníkov, ktorí cestovali prostredníctvom dobrovoľníckej organizácie 

sme dostali záporné odpovede ohľadom pracovnej náplni v oblasti turizmu. Táto 

možnosť im ani ponúknutá takáto možnosť, bližšie dopýtanie v oblasti dobrovoľníctva 

v turizme bolo v tejto skupine bezpredmetné. Nakoľko výsledok zistenia so zameraním 

na turizmus bol negatívny. Odpoveď na otázku, či majú informácie o človeku, ktorý by 

pôsobil v turizme bola taktiež záporná. Spýtali sme sa teda na úlohu turizmu v 

rozvojových krajinách všeobecne. Uviedli, že miesta, ktoré boli turisticky zaujímavé, 

vďaka turistom prosperovali zreteľne oveľa lepšie, pričom ho uvádzali ako významný 

zdroj financií. 
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 len dvaja respondenti (6 %), ktorí cestovali individuálne (celkom 27 %) vykonávali na 

istý čas pracovné pozície súvisiace (okrajovo) s turizmom a to ako lektori, ktorí školili 

budúci personál pre oblasť „služby“, 

 za faktory, ktoré blokujú nielen možnosti ich práce ale aj rozvoj turizmu respondenti 

uviedli ľahšie získavanie víz, lepšia koordinácia projektov domácimi silami a lepšie 

rozloženie financovania,  

 zaujímavé odpovede doniesla aj otázka, čo im najviac počas pobytu chýbalo / chýba. 

Bola to samozrejme rodina, potom automatická práčka, pomerne často sa vyskytla 

sloboda a následne internet. 

 

 

3.1 Diskusia 

Jednou z medzier, ktorú vnímame my je poskytovanie služieb turizmu len vo väčších mestách, 

ktoré sú z časti industrializované. Myslíme si, že cestovný ruch v rámci rozvojových krajín je 

zaujímavý najmä z prírodného hľadiska. Pomáhať ľuďom v týchto krajinách trpiacich 

chudobou, chorobami a nedostatkom jedla, môže spočívať aj v pomoci rozvíjania turizmu 

ponúkaním pobytov, stravovania v odľahlejších domorodých dedinách. 

Dobrovoľníctvo a pro-poor turizmus môže byť atraktívny pre mnohých ľudí, ktorí vyhľadávajú 

netypické zájazdy v prírodnom prostredí, spojené s istou mierou dobrodružstva. Poznávacie 

zájazdy v dedinách by boli sprevádzané so spoznávaním každodenných aktivít domorodých 

ľudí na vlastnej koži, s možnosťou ubytovania a stravovania v kruhu miestnych obyvateľov. 

Organizácie by nevysielali dobrovoľníkov samotných, ale v tímoch. Lektori a konzultanti by 

pracovali spoločne na zdokonaľovaní ubytovacieho zariadenia a pomoci miestnym 

obyvateľom. Lektormi by boli ľudia disponujúci skúsenosťami s poskytovaním služieb v 

turizme, ich úlohou by bolo pripravovanie, čiže školenie ľudí na prácu v turizme. 

Konzultanti by boli dobrovoľníci, ktorí by zabezpečovali správny chod v ubytovacom 

zariadení, v tradičnom prostredí krajiny. Ich úlohou by bolo postupné zlepšovanie ubytovacieho 

zariadenia, prostredníctvom spolupráce s obyvateľmi v okolitých dedinách. 

Ubytovacie zariadenie si predstavujeme, ako tradičné domorodé ubytovanie, ktoré by bolo 

postavené medzi troma dedinami. Lokalizácia je podmienená cieľom dosiahnuť spoluprácu 

obyvateľstva v ubytovacom zariadení, kultúrnom programe a exkurziou poskytovanou 

domácim obyvateľstvom. Dôležitou zásadou by bolo, aby objekt nezasahoval do prírodného 

prostredia, neovplyvňoval kultúru ani tradície obyvateľstva. 

Nasledujúcim zámerom v lokalizácii ubytovacieho zariadenia je nájsť polohu v blízkosti 

národného parku, alebo iného prírodne atraktívneho miesta, kde by naši hostia mohli tráviť 

voľný čas. Príkladom môže byť safari goríl v Rwande, kde bol aplikovaný projekt miléniové 

dediny. 

Po nájdení správnej polohy by sa začala práca dobrovoľníkov, teda lektorov a konzultantov. 

Úlohou lektorov by bolo hľadať v okolitých dedinách ľudí ochotných pracovať v ubytovacom 

zariadení. Druhou časťou ich práce, by bolo počas komunikovania s ľuďmi zistiť, akými 

zdrojmi disponujú dediny. Čiže dediny, ktoré si zabezpečujú stravu vlastným 

poľnohospodárstvom a majú dostatok surovín, prispievali by do kuchyne svojimi potravinami. 

Pokiaľ by daná dedina mala rezervy v poľnohospodárstve alebo nedostatok surovín, úlohou 

lektorov by bolo hľadať riešenie v rozvíjaní poľnohospodárstva. V danej dedine by sa suroviny 

spracúvali do tradičných jedál, poskytovaných v ubytovacom zariadení. V druhej dedine, by 

domorodí ľudia zabezpečovali kultúrny program na večer s predstavením ich tradícii a kultúry. 

Obyvatelia dediny zabezpečujúcej kultúrny program by vyrábali svoje tradičné výrobky 

a predávali ich turistom. Tretia dedina by bola situovaná v blízkosti safari alebo národného 

parku, do ktorého by obyvatelia sprevádzali našich hostí a poskytovali im exkurzie. V tejto 
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dedine by sa zvýšila aj gramotnosť ľudí, pretože by sa museli učiť anglický jazyk a vzdelávať 

sa, ak by chceli ponúkať čo najviac informácii pre turistov. 

Posledná, možno aj najťažšia úloha lektorov je príprava obyvateľov na poskytovanie služieb, 

vzdelávanie v remesle a kontakt so zahraničnými turistami. Práca konzultantov spočíva v 

správnom vzdelaní obyvateľov lektormi, v riadení, organizovaní a zaradení obyvateľstva na 

pracovné pozície v ubytovacom zariadení.  

Pracovnými pozíciami v ubytovacom zariadení pre miestnych obyvateľov by boli napríklad 

údržba, servírovanie jedál, upratovanie a pranie s možnosťou profesijného rastu. Izby 

navrhnuté v tradičných podmienkach by mali k dispozícii pre hostí základné hygienické 

potreby (mydlo a uterák). Sprcha a toaletné priestory by boli spoločné a navrhnuté v prírodných 

podmienkach. Sprchy by fungovali v zachytávaní vody do vedier, z ktorých by voda bola 

využívaná na sprchovanie. Tradičné latríny by boli využívané ako toaletné priestory. 

Financie získané od ubytovacích hostí by boli využívané na stále zlepšovanie priestorov 

ubytovacieho zariadenie. Príkladom je vykachličkovanie chodníkov v okolí ubytovania, aby 

hostia nechodili po blate. Ďalšou možnosťou pre zlepšenie je zavedenie potrubia do spŕch, voda 

by sa už nezhromažďovala do vedra, ktoré by na seba ľudia liali ale priamo do nádrží a vedená 

potrubím do hlavíc spŕch. Turisti by boli svedkami rozvoja ubytovacieho zariadenia po každom 

návrate, boli by si istí, že peniaze sú využívané sľúbeným smerom. Našou víziou je dosiahnuť 

výstavbu domčekov na stromoch, luxusnú časť pre hostí za príplatok. 

Ďalšia časť financií získaná z poskytovania ubytovacích služieb a práce obyvateľstva v 

dedinách by bola investovaná do rozvoja dedín, napríklad na zlepšenie infraštruktúry, teda 

prístupnosti ubytovacieho zariadenia a komunikácie medzi dedinami. Výstavbou ciest by bola 

práca zabezpečená aj pre mužov, čo by znamenal značný príjem pre obyvateľov v dedinách. 

Nemuselo by ísť výhradne o výstavbu asfaltových ciest ale aj prírodných chodníkov, po ktorých 

by mohli obyvatelia cestovať do dedín, či už na bicykloch, autobusoch alebo možno na slonoch, 

aby sme čo najmenej zaťažovali prírodné prostredie. Z nášho uhlu pohľadu by sa takto mohol 

zvýšiť dopyt slovenských dobrovoľníkov po vycestovaní do rozvojových krajín. Vyškolený na 

daný projekt v jednom tíme s víziou rozvíjať dediny, vďaka turistickému projektu, ktorý by 

neustále rozvíjali. 

 

 

ZÁVER 

Turizmus vplýva na sociálny ako aj politický sektor, tento vplyv považujeme za pozitívny. 

Rozvojové krajiny majú však stále isté medzery na trhu v rozvoji turizmu. Jeden z problémov, 

je získavanie víz, ktoré je náročné a môže odradiť turistov od cestovania do rozvojových krajín. 

 

Spracovanie štúdie a návrh aplikovania dobrovoľníctva do oblasti turizmu si už vyžiadala jedna 

dobrovoľnícka organizácia. 
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VEGANSKÁ STRAVA: POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ APSEKTY 

VEGAN DIET: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 

Libor Červenka, Iveta Brožková, Zuzana Červenková 

 

Abstrakt 
Veganská strava má nízký obsah energie, nasycených mastných kyselin, ale je bohatá na 

polynenasycené mastné kyseliny, vlákninu a vitamíny. U veganů byl zaznamenán nízký příjem 

vápníku a vitamínu B12. Nízká hustota kostní hmoty u veganů však není klinicky významná. 

Vitamín B12 je nutné doplňovat pomocí farmakologických preparátů. Pro konzumaci veganské 

stravy svědčí snížené riziko vzniku srdečně cévních onemocnění a diabetu 2. typu. Při úpravě 

veganské stravy je z hygienického hlediska potřeba tepelné úpravy. Byla dokázána zvýšená 

expozice pesticidům a dusičnanům.  

  

Klíčová slova: 

Vegan, výživa, nemoc, hygiena 

 

Abstract 
Low energy intake and small amount of saturated fatty acids, high intake of poly-unsaturated 

fatty acids, fiber and vitamins are main advantages of vegan diet. Low intake of calcium led 

to low density of bone matrix, however without clinical significance. The B12 status should be 

maintain by supplementation. The pros of vegan diet is low incidence of heart and coronary 

disease and 2 type diabetes. From the hygienic point of view, temperature treatment of vegan 

meal is recommended. There is a risk of higher intakes of pesticides and nitrates among 

vegan population.    

 

Key words: 

Vegan diet, nutrition, disease, hygien 

 

Úvod 
Veganství může představovat životní filozofii člověka spojenou s ochranou živočichů, 

nesouhlasu s jejich zabíjením pro obživu lidí. Na druhé straně mohou k veganství vést praktické 

důvody, jako je zlepšení životosprávy a tím k redukci tělesné hmotnosti, snížení cholesterolu a 

triacylglycerolů v krevní plasmě. Veganská strava zahrnuje pouze produkty z rostlin a to jak 

syrových, tak tepelně upravených. V jídelníčku veganů tedy převažují luštěniny, zelenina, 

ovoce, cereálie a jiná semena či ořechy. Vliv veganské stravy na zdraví lidí je poměrně často 

předmětem různých dotazníkových, ale i klinických výzkumů. Mezi nejčastěji diskutované 

zdravotní aspekty patří vliv na tělesnou hmotnost (nadváha, obesita), riziko srdečně-cévních 

onemocnění (SCO), riziko vzniku rakoviny, kvalitu kostí a vůbec celkovou mortalitu.  

 

1. Nutriční kvalita  
  Obecně lze říci, že ve veganské stravě převládají sacharidy, zejména vláknina, je bohatá na 

ω-6 mastné kyseliny, karotenoidní látky, vitamín C, vitamín E. Na druhé straně obsahuje méně 

proteinů, nasycených mastných kyselin, ω-3 mastné kyseliny a vitamíny A, D a B12. 

Z minerálních látek mohou být deficitní Ca, Zn a Fe. To vše je výsledkem srovnání s běžnou a 

vyváženou stravou určenou pro všežravce (Key, 2006). Veganská strava byla také srovnána 

s tzv. středomořskou stravou (Castané a Antón, 2017), kde nebyl zjištěn významný rozdíl ve 
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vybraných nutričních parametrech, dokonce středomořská dieta byla deficitní z pohledu obsahu 

některých mikronutrientů. Ve vědeckých databázích existuje velké množství původních 

vědeckých prací, které srovnávají obsah jednotlivých živin s běžnou dietou a mají bezesporu 

vypovídající hodnotu. Pokud však chceme vynést nějaké obecné pravidlo, je potřeba 

porovnávat studie, ve kterých použili autoři meta-analýzu. Celkem 26 studií zabývající se 

obsahem zinku ve vegetariánské stravě a koncentrací Zn v plasmě u vegetariánů byla použito 

pro meta-analýzu (Foster et al., 2013). Bylo zjištěno, že populace vegetariánů může opravdu 

být v rizikové skupině, která má nízký příjem Zn a jeho následnou nižší koncentraci v plasmě 

ve srovnání s ne-vegetariány. Tento rozdíl byl však závislý na dalších faktorech, např. 

geografická lokace zkoumaných subjektů, nebo zda šlo o vyspělou či rozvojovou zemi. 

Významný rozdíl byl také mezi vegetariány muži a ženami.  

Mezi další rizikové nutriční parametry patří nízký obsah vitamínů B12 (kobalamin). Tento 

vitamín se vyskytuje pouze v živočišných produktech. V práci Obersby et al. (2013) bylo 

použito celkem 17 klinických studií porovnávající obsah vitaminu B12 mezi jednotlivými 

skupinami. Pouze ve dvou studiích nebyl zjištěn významný rozdíl mezi sérovou koncentrací 

vitamínu u skupiny vegetariánů (veganů) a všežravců. Nízká hladina vitamínu B12 má za 

následek nárůst plasmatické koncentrace homocysteinu, látky, která slouží jako důležitý 

biomarker chronického onemocnění oběhové soustavy. I přesto, že vegani mají možnost získat 

tento vitamín konzumací řas, bylo doporučeno využívat farmakologické preparáty. 

Železo, jako klíčový prvek pro správnou krvetvorbu, je v rostlinném materiálu vázán 

v komplexech s kyselinou fytovou a je tak pro člověka hůře dostupný na rozdíl of tzv. 

hemového železa (železo součástí myo- a hemoglobinu). V prospěch veganství však hovoří 

vysoký příjem vitamínu C, který výrazně zlepšuje absorpci nehemového železa z rostlinné 

stravy (Craig, 2009). Přesto odborníci doporučují suplementy pro těhotné a kojící ženy.  

Dalším nutričním prvkem, který může být deficitní u veganů, je vápník. Ten je spolu 

s vitamínem D klíčovým minerálem pro správnou tvorbu kostní hmoty. Srovnáním stravy 

veganů a vegetariánů (semi, pesco) bylo zjištěno, že vegani mají nejnižší příjem Ca, který je 

dokonce i pod doporučenou výživovou hodnotou (Clarys et al., 2014). I přesto nemusí 

veganská strava výrazně snižovat hustotu kostní hmoty, protože její tvorba není pouze 

důsledkem součinnosti vápníku a vitamínu D, ale i dalších mikro a makronutrientů. 

Z přehledového článku vyplývá, že veganská poskytuje adekvátní přísun živin pro zdravý vývoj 

kostí a má podobný vliv na jejich hustotu a pravděpodobnost zvýšené lámavostí, jako při běžné 

dietě (Mangels, 2014). Meta-analytickým přístupem bylo zjištěno, že hustota kostní hmoty je 

u veganů opravdu nižší (asi o 6%), což však není z klinického hlediska významný rozdíl (Ho-

Pham et al., 2009).  

 

2. Civilizační nemoci 
Riziko vzniku srdečně-cévního onemocnění je úzce spjato s celkovou životosprávou, fyzickou 

aktivitou, nutričním složením a genetickou predispozicí. Z biochemických hodnot, které 

predikují zvýšené riziko vzniku onemocnění oběhové soustavy, jsou veřejnosti nejznámější 

obsah cholesterolu (jeho frakce HDL a LDL) a celkový obsah tuků (triacylglycerolů) v plasmě. 

Vzhledem k nižšímu obsahu nasycených mastných kyselin a nižšímu příjmu energie, vyššímu 

příjmu polynenasycených mastných kyselin a vlákniny, je veganská strava ideální pro snižování 

rizika SCO. Je nutná veganská strava? Meta-analýza výsledků klinických kontrolovaných studií 

prokázala, že veganská strava vede k významnému snížení obsahu celkového cholesterolu a 

LDL částic, zatímco snížení HDL částic není významné (Dinu et al., 2017). Celková mortalita 

na SCO se u veganů také významně snížila. Riziko vzniku SCO se může u veganů může být 

sníženo o 20-25% ve srovnání se stravou určenou pro všežravce (Harland a Garton, 2016). 

V některých studiích byly dokonce prokázány benefiční účinky veganské stravy 



 

108 

 

z krátkodobého hlediska, např. 7 dní veganské stravy zlepšilo některé biomarkery v moči 

(Cosgrove a Johnston, 2017), 21-denní strava výrazně zlepšila některé biomarkery oxidačního 

stresu (Bloomer et al., 2011). Riziko vzniku SCO souvisí také s příjmem polynenasycených 

mastných kyselin řady ω-3 a ω-6. Výrazně pozitivní účinky mají kyseliny EPA/DHA 

nacházející se zejména v rybím tuku. Veganská strava neobsahuje ryby a obsah těchto mastných 

kyselin v plasmě veganů je velice nízká, přesto je riziko vzniku SCO u veganů asi o 1/3 nižší, 

než u všežravců (Sanders, 2014). Pravděpodobně v rostlinné stravě existují další látky, které 

účinně pomáhají udržovat cévní systém v dobré kondici. 

S rizikem srdečně cévních onemocnění souvisí také tělesná hmotnost. Snižováním hmotnosti 

tak, aby BMI nepřekročilo hodnotu 25, můžeme dosáhnout významného snížení rizika nejen 

SCO, ale i dalších nemocí (rakovina, diabetes 2. typu). Veganská strava vede k redukci 

hmotnosti, nicméně její účinky byly podobné jako u méně striktní diety lakto-, ovo-vegetariánů 

(Bernard et al., 2015). Zajímavostí této studie bylo zjištění, že vyšší redukce byla 

zaznamenána ve studiích s vyšší počáteční hmotností, převažovala u mužů a starších 

participantů a výše ztráty tělesné hmotnosti také rostla s délkou trvání studie. Na druhé straně, 

v jiné práci bylo zjištěno, že k vyšším redukcím hmotnosti docházelo u studií, které probíhaly 

< rok (Huang et al., 2015). V této rešeršní práci bylo zjištěno, že veganskou stravou došlo vyšší 

redukci (-2,52 kg) ve srovnání s lakto-ovo-vegetariánskou dietou (-1,48 kg). Harland a garton 

(2016) naopak zdůraznil, že veganská strava je stejně účinná pro snižování tělesné hmotnosti 

jako jiné redukční diety. 

Mezi další onemocnění, která se sledují v souvislosti s veganskou stravou jsou diabetes 2. typu. 

Tato nemoc vzniká jako důsledek nesprávných stravovacích návyků, stejně tak nevhodným 

nutričním složením stravy. Konzumací rostlinné stravy lze lépe kontrolovat hladinu glukózy 

v krvi a riziko vzniku tohoto metabolického onemocnění se u veganů pohybuje o 20% níže, než 

u ne-vegetariánské stravy (Harland a Garton, 2016). Kromě rizika vzniku může rostlinná 

strava také pomoci při léčení již vzniklé nemoci. Bylo prokázáno, že pomáhá redukovat vznik 

mikromuskulárních  a makromuskulárních komplikací, které se mohou vyskytovat u pacientů 

trpících diabetem 2. typu (McMacken a Shah, 2017).  

 

2. Negativní aspekty veganské stravy 
Dieta s převahou rostlinných produktů může být také riziková převážně z hygienických 

důvodů. Kontaminovaná zelenina byl v mnoha případech příčinou vážných alimentárních 

nákaz (Osimani et al., 2018), zejména byla-li konzumována čerstvá nebo minimálně tepelně 

opracovaná (saláty). V našich dřívějších studiích jsme prokázali, že minimální tepelné úpravy 

sušením do 40°C nevedou k redukci mikroorganismů, ale dokonce k jejich množení (Brožková 

et al., 2016). V případě pacientů s potlačenou imunitní reakcí (chemoterapie) představuje 

syrová zelenina a ovoce poměrně zvýšené zdravotní riziko a proto smí konzumovat pouze 

stravu tepelně upravenou. Na druhé straně lze konzumací veganské stravy výrazně ovlivnit 

mikrobiální osídlení tlustého střeva. U veganů byl zjištěn nižší výskyt patogenních bakterií rodu 

Enterobacteriaceae a vyšší výskyt rodů s ochranou funkcí. Veganská strava také způsobila 

úbytek bakterií schopných konverze L-karnitinu na látky s pro-atherosklerotickým účinkem 

(Glick-Bauer a Yeh, 2014). U veganů bylo také prokázáno, že metabolické produkty střevních 

bakterií více ovlivňují plasmatické metabolity a mají tedy výraznější účinek na celý 

organismus. Zvýšení podílu rostlinných produktů v dietě mělo za následek snížení cytotoxicity 

a genotoxicity fekálních vzorků, nicméně autoři zjistili, že veganská strava je v tomto ohledu 

rizikovější než strava lakto-ovo-vegetariánů (Federici et al., 2017). Zvýšený podíl ovoce a 

zeleniny ve stravě je také svázán s vyšším rizikem přijmu některých druhů pesticidů (Van 

Andenhaege et al., 2009). Zelenina (zejména listová) je také často významným zdrojem 
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dusičnanů a panel CONTAM při EFSA uvedl, že zhruba u 2,5% populace může být překročen 

doporučený denní příjem pro dusičnany (EFSA, 2008). 

   

Závěr 

Veganská strava má bezesporu mnoho výhod pro lidské zdraví, nicméně existují studie, ve 

kterých diety založené striktně na rostlinných produktech vykazují méně pozitivní efekt ve 

srovnání s dalšími typy vegetariánských diet. Zařazení vyššího podílu ovoce a zeleniny (min. 

400g/den), cereálních produktů a mléčných výrobků nebo vajec do jídelníčku přináší dle 

vědeckých bádání pozitivní efekt pro naše zdraví. Zdá se, že každodenní konzumace masa a 

zejména masných výrobků není pro náš organismus nezbytná.   
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VOLATILITA JAKO VÝZNAMNÝ ZDROJ NEJISTOTY 

MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU   

VOLATILITY AS A SIGNIFICANT RESOURCES OF THE 

MANAGEMENT DECISION MAKING UNCERTAINTY IN TOURISM 

Tomáš Jeřábek, Vladimír Šefčík, Jana Štofilová 

Abstrakt 

Modelování a předpovídání volatility si v posledních letech získalo značnou pozornost 

akademiků, investorů, ale také manažerů. Důvodem je skutečnost, že volatilita je významným 

indikátorem míry neurčitosti na finančních trzích. Cílem této práce je nejprve podrobně 

analyzovat časovou řadu výnosů měnových kurzů EUR/CZK a následně nalézt nejvhodnější 

model a zhodnotit jeho predikční výkonnost při předpovídání volatility analyzovaných výnosů. 

K tomuto účelem byl použit standardní ekonometrický aparát spolu s modely podmíněné 

heteroskedasticity, konkrétně GARCH modelem a jeho asymetrickou variantou GJR-GARCH s 

normálním, Studentovým-t a sešikmeným Studentovým-t rozdělením. Výsledky hodnotí 

GARCH(2,1) model jako nejvhodnější variantu pro modelování volatility sledovaných výnosů. 

 

Klíčová slova: GARCH model, volatilita, měnový kurz, predikce 

 

Abstract 

Modeling and forecasting volatility in recent years has received considerable attention of 

academics, investors, but also managers. The reason is that volatility is an important indicator 

of the level of uncertainty in financial markets. The aim of this study is the first detailed analysis 

of time series of income in foreign exchange rates EUR / CZK and then find the most suitable 

model and assess its predictive performance in predicting volatility analyzed revenues. For this 

purpose, use standard econometric models of apparatus, together with the conditional 

heteroskedasticity, namely GARCH model and its asymmetric variant GJR-GARCH with 

normal, Student's t-slanted and Student's t-distribution. Results evaluated GARCH (2,1) model 

as the best option for modeling the volatility observed yields. 

 

Key words: GARCH model, volatility, exchange rate, financial forecasts 

 

1 Úvod 

Modelování a předpovídání volatility měnových kurzů představuje relevantní hledisko jak 

finančních trhů, tak celé ekonomiky. Důvodem je skutečnost, že volatilita výnosů vázaných na 

směnné kurzy může být chápána jako míra rizika v rámci investic a investorům poskytuje 

základní informace za účelem podpory při investičním rozhodování. Tato problematika si 

postupem času získala značnou pozornost nejen investorů, ale také tvůrců hospodářské politiky, 

a to ve smyslu vlivu na ekonomickou a finanční stabilitu (Jensen a Maheu, 2014). Rovněž 

v oblasti finančního výzkumu směřuje značná pozornost do problematiky modelování a 

předpovídání volatility výnosů spojených nejen se směnnými kurzy. Nezájem ze strany 

výzkumníků by totiž mohl vést k používání postupně zastarávajících přístupů, což by mohlo 

projevit postupnou krizí a následným selháním finančních trhů (Alexander, 2008). 

Předpovídání volatility výnosů hraje rozhodující roli v řízení rizik, konkrétně v rámci měření 

potenciálních budoucích ztrát portfolia aktiv. Jinými slovy, porozumění volatilitě výnosů 

plynoucích z aktiv je důležité pro řízení rizik, a to ve smyslu stanovení cen jednotlivých aktiv, 
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dále vhodného nastavení alokace aktiv, atd. Z toho důvodu představuje volatilita jeden 

z klíčových vstupů do modelů řízení rizik. Cílem této práce je nejprve podrobně analyzovat 

časovou řadu výnosů měnových kurzů EUR/CZK a následně nalézt nejvhodnější model a 

zhodnotit jeho predikční výkonnost při předpovídání volatility analyzovaných výnosů. 

Z prací zabývající se modelováním a předpovídáním volatility výnosů aktiv lze z v rámci 

desetiletého horizontu zmínit Ryan a Worthington (2004), jež prostřednictvím GARCH modelu 

zkoumali dopad úrokového a měnového rizika na citlivost výnosů akcií australských bank. 

Dukich et al (2010) hodnotily výkon GARCH modelů při modelování výnosů tří měnových 

kurzů, konkrétně GBP/USD, JPY/USD a EUR/USD. Xu a Wirjanto (2012) porovnávali výkon 

GARCH modelu se třemi různými rozděleními pro odhady výnosů pěti měnových kurzů, 

konkrétně CAD, EUR, GBP, JPY a DEM, všechny vzhledem k americkému dolaru. Abdalla 

(2012) zkoumá výnosy měnových kurzů devíti arabských států vzhledem k USD za účelem 

nalezení vhodného modelového přístupu s využitím některého z GARCH modelů. Pacelli 

(2012) provádí srovnání ARCH a GARCH modelů s přístupem založeným na aplikaci 

neuronových sítí, při modelování volatility výnosů měnového kurzu EUR/USD. Thorlie et al 

(2014) hodnotili předpovědní výkonnost modelů GARCH, GJR-GARCH a DGE-GARCH při 

predikci výnosů měnového kurzu SLL/USD.  Dále Aloui a Hamida (2015) porovnávají výkon 

modelů GARCH, EGARCH, FIGARCH a FIAPARCH při predikci volatility sedmi akciových 

indexů využívaných v Perském Zálivu. Ayodeji (2015) se zabýval přítomností vlivu 

asymetrického efektu při modelování výnosů měnového kurzu KES (keňský šlink)/USD. 

Zbytek textu je strukturován následovně. Druhá kapitola je věnována přehledu literatury, jež se 

zabývá podobnou problematikou řešenou v této práci. Ve třetí kapitole je stručně představena 

metodologie týkající se modelování finančních časových řad. Čtvrtá kapitola nejprve 

představuje použitý datový soubor a dále je v rámci této kapitoly provedena podrobná analýza 

za účelem nalezení vhodného vyjádření časové řady výnosů. V páté kapitole je provedena 

konstrukce výsledného modelu spolu s aplikací vybraných diagnostik pro ověření jeho 

správnosti. Poslední, šestá kapitola, je věnována hodnocení predikční výkonnosti získaného 

modelu. Součástí této kapitoly je rovněž hodnocení získaných výsledků v kontextu prací 

zabývajících se stejnou problematikou v rámci podobných či jiných trhů.  

2 Metodologie 

Finanční časové řady vykazují určité charakteristické rysy, z nichž nejčastěji vyskytující jsou 

jednak shlukování volatility, kdy se v časové řadě střídají úseky s nízkým a vysokým rozptylem, 

a dále je to leptokurtické rozdělení řady, neboli rozdělení, jehož špičatost je větší než v případě 

normálního rozdělení. Za účelem řešení těchto problémů byl Bollerslevem (1986) navržen 

GARCH model, jež si velmi rychle získal popularitu odborné veřejnosti. V původní verzi byl 

zmiňovaný model navržen s předpokladem normálního rozdělení, což může působit problém 

také z důvodu další vlastnosti finančních řad, označované jako fat tail (rozdělení s tlustými 

konci). Tento důvod vedl k použití dalších rozdělení, jako Studentovo-t rozdělení nebo 

sešikmené Studentovo-t rozdělení. Postupně z důvodu uvedené fat tail vlastnosti a dále 

asymetrických efektů, projevujících se jako sešikmený tvar rozdělení výnosů nebo jako pákové 

efekty, byly navrženy asymetrické modely volatility. Jako příklady lze uvést EGARCH model 

navržený Nelsonem (1991) nebo GJR-GARCH, jež představili Glosten et al (1993). 

Dále jsou blíže představeny modelové techniky použité v této práci. 

ARMA model 

Jedná se o jednoduchý model stacionární časové řady, navržený Boxem a Jenkinsem (1970). 

Cíle tohoto modelu je odstranění lineárních závislostí z časové řady za účelem získání reziduí, 
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která nejsou vzájemně korelovaná – tj. odstranění autokorelace. Časová řada 𝑦𝑡může být ve 

formě  ARMA(m,n) modelu vyjádřena následovně 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜙𝑖𝑦𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝜗𝑗𝑒𝑡−𝑗

𝑛
𝑗=1 + 𝑒𝑡,   (1) 

kde 𝜇 je nepodmíněná střední hodnota časové řady,𝜙𝑖 a 𝜗𝑗, 𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝑛, jsou 

odhadované koeficienty. Vzhledem k vlastnostem finančních časových řad předpokládáme, že 

𝑒𝑡 = √ℎ𝑡𝜀𝑡, kde ℎ𝑡 = 𝜎𝑡
2je podmíněný rozptyl. Dále 𝜀𝑡 jsou nezávislé, stejně rozdělené 

náhodné veličiny s nulovou středná hodnotou a jednotkovým rozptylem. V rámci této práce 

budeme uvažovat tři typy rozdělení těchto náhodných veličin, konkrétně normální rozdělení, 

dále Studentovo-t rozdělení, lépe charakterizující vyšší špičatost finančních řad. Jako poslední 

budeme pracovat se sešikmený Studentovým-t rozdělením, beroucí v úvahu zmíněnou 

asymetričnost rozdělení finančních řad. Bližší popis těchto rozdělení poskytuje například 

Brooks (2008). Za účelem modelování podmíněných rozptylů budou požity dva modely 

podmíněné heteroskedasticity. 

GARCH model 

Model zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity je založen na nekonečné 

specifikaci ARCH modelu1. Standardní GARCH(p,q) model může být vyjádřen v následující 

formě.  

 ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝑒𝑡−𝑖
2𝑝

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗
𝑞
𝑗=1 ,   (2) 

přičemž pro koeficienty 𝜔, 𝛼𝑖, 𝛽𝑗, kde 𝑖 = 1, … , 𝑝, 𝑗 = 1, … , 𝑞, platí následující podmínky𝜔 >

0, 𝛼𝑖 ≥ 0,𝛽𝑗 ≥ 0 a ∑ 𝛼𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞
𝑗=1 < 1. Model splňující uvedené podmínky se označuje 

jako asymptoticky stacionární. Podrobnější popis modelu uvádí například Cipra (2008) nebo 

Brooks (2008). 

GJR-GARCH model 

Cílem GJR modifikace GARCH je modelovat asymetrické efekty v modelu, konkrétně pákový 

efekt. O pákovém efektu hovoříme v případě, kdy je „chtěný vývoj“ časové řady negativně 

korelován změnami volatility, a to ve smyslu, že volatilita se snižuje například při růstu výnosů, 

resp. poklesu nákladů – tj. při „dobrém“ vývoje řady, a naopak ke zvyšování volatility dochází 

při poklesu výnosů, resp. růstu nákladů – tj. při „špatném“ vývoji řady. Pro podmíněný 

rozptylGJR-GARCH(p,q) modelu platí následující 

 ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ (𝛼𝑖𝑒𝑡−𝑖
2 + 𝛾𝑖𝑒𝑡−𝑘

2 𝐼𝑡−𝑖
− )𝑝

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗
𝑞
𝑗=1 ,       𝐼𝑡−𝑖

− = {
1, pro𝑒𝑡−𝑖 < 0 
0, jinak               

 (3) 

kde𝜔 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, −1 ≤ 𝛾𝑖 ≤ 1, 𝛽𝑗 ≥ 0, pro 𝑖 = 1, … , 𝑝, resp. 𝑗 = 1, … , 𝑞 a dále pro 

stacionaritu modelu je nutné splnění podmínky 
𝛾+𝛼

2
+ 𝛽 < 1. Koeficient𝛾 je právě indikátorem 

přítomnosti pákového efektu. Podrobnosti opět viz Cipra (2008). 

3 Data 

V rámci této části analyzujeme použitou časovou řadu, jež představuje výnosy denních 

EREUR/CZK, vyhlašovaných Českou národní bankou, a pokrývající období od 5.1.1999 do 

6.11.2013. Důvodem použitého časového rozmezí je zahájení devizových intervencí ze strany 

ČNB (od 7. listopadu 2013). Na obrázku 1a jsou v jednom grafu znázorněny jednak časová řada 

                                                 
1 ARCH model navrhl Engle (1982) jako vůbec první model zohledňující nelineární vlastnosti časových 

řad. 



 

114 

 

reprezentující vývoj nominálního měnového kurzu EUR/CZK, značeno jako 𝑘, následně druhá 

křivka reprezentuje časovou řadu výnosů vztahujících se k měnovému kurzu, značenou 𝑟. Pro 

tyto výnosy platí 

𝑟𝑡 = ln 𝑘𝑡 − ln 𝑘𝑡−1     (4) 

Ve zbytku textu budeme o těchto výnose hovořit jako o výnosech ER.Obrázek 1b prezentuje 

frekvenční rozdělení výnosů ER a ukazuje typické znaky rozdělení výnosů finančních aktiv, 

kterými jsou jednak vysoká špičatost a dále tlusté konce (fat tail). Podrobnější charakteristika 

popisných statistik včetně testu normálního rozdělení je provedena v rámci tabulky 2 uvedené 

níže. Kompletní datový vzorek výše uvedeného časového omezení zahrnuje 3 746 hodnot. 

Tento soubor je rozdělen na dvě části, přičemž první (trénovací) část obsahu 3 686 hodnot 

pokrývající období od 5.1.1999 do 13.8.2013. Tato část dat slouží ke konstrukci vhodného 

modelu. Druhá část dat, zahrnující zbývajících 60 pozorování časové řady, slouží pro ověření 

predikční výkonnosti výsledného modelu v rámci mimo vzorkových (out-of-sample) predikcí. 

Tedy analýza aplikovaná v této a následující kapitole se vztahuje na trénovací část řasové řady. 

Nejprve je nutné ověřit stacionaritu analyzované části časové řady. Za tímto účelem byly 

provedeny dva testy jednotkových kořenů, konkrétně rozšířený Dickey–Fullerův (ADF) test a 

dále Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) test. Podrobnější popis těchto testů uvádí 

například Brooks (2008). Pouze uveďme, že tyto testy mají vzájemně alternativní hypotézy, 

přičemž nulová hypotéza ADF testu předpokládá přítomnost jednotkového kořene. Oba dva 

testy byly prováděny ve variantě bez konstanty a trendu s nastavením hladiny významnosti na 

5% úrovni. Tabulka 1 prezentuje výsledky aplikace obou testů, konkrétně v případě ADF testu 

je uvedena p-hodnota reprezentující pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy a dále v rámci 

KPSSS testu je uváděna spolehlivost zamítnutí nulové hypotézy. Výsledky ukazují, že oba dva 

použité testy potvrzují stacionaritu časové řady a tedy nepřítomnost jednotkového kořene, 

jinými slovy řád integrace časové řady je nulový, značíme I(0). 

Tabulka 1: Výsledek ADF a KPSS testů pro časovou řadu výnosů ER 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Tabulka 2 uvádí základní statistické charakteristiky sledované časové řady výnosů ER. Téměř 

totožné mediánu a střední hodnoty naznačují mírné kladné zešikmení, což je potvrzeno 

hodnotou šikmosti. Rovněž s málem 50% velikost variačního koeficientu naznačuje 

nepřítomnost žádných odlehlých pozorování, což s projevuje právě v případě mírné šikmosti. 

Každopádně relativně vyšší hodnota variačního koeficientu naznačuje vyšší kolísavost výnosů 

kolem jejich střední hodnoty, tedy vyšší volatilitu, což je patrné již při pohledu na obr. 1.Vysoký 

hodnota špičatosti potvrzuje obecně známou domněnku vztahující se k časovým řadám výnosů 

aktiv, viz například Juselius (2006). Na základě Jarque-Beryho testu lze na vysoké hladině 

spolehlivosti předpokládat porušení podmínky normality, což vyplývá právě z vyšší špičatosti.  

Proměnná 

ADF test  

(p-

hodnota) 

KPSS test (spolehlivost 

zamítnutínulovéhypotézy) 

Stacinarita/ 

Nestacionarita 
Výsledek 

r 0,0009 0,0000 Stacionární I(0) 
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 Tabulka 2: Základní statistiky časové řady 

Indikátor Hodnota Indikátor Hodnota 

Středníhodnota -0,00008 variačníkoeficient 48,49600 

Medián -0,00015 Šikmost 0,16334 

Minimum -0,03316 Stand. špičatost 7,36320 

Maximum 0,03186 Jarque-Bery test 8479,02000 

Směrodatnáodchylka 0,00404 p-hodnota J-B testu 0,00000 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Při vizuálním hodnocení grafu na obr. 1 je patné shlukování volatility, což se projevuje tím, že 

některé periody mají vyšší volatilitu ostatní). Například vysoká volatilita je patrná pro roky 

2008 až 2010, reprezentující období finanční krize. 

Graf výběrové autokorelační funkce (ACF) uvedený na obrázku 2 naznačuje, že v časové řadě 

mohou být přítomny statisticky významné autokorelace. Aplikace Ljung-Box Q testu, viz 

Brooks (2008), hodnotícího, zdali jsou autokorelační koeficienty s odlišnými řády zpoždění 

nulové. Zmiňovaný test na 1% hladině významnosti zamítá nulovou hypotézu, předpokládající, 

že se ve sledované časové řadě nevyskytují žádné autokorelace, a to pro řád zpoždění 11a vyšší. 

Pro zpoždění do řádu 10 není nulová hypotéza na 1% hladině významnosti zamítnuta. 

 

Obr. 2: Výběrová ACF a PACF časové řady výnosů ER 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Na tomto místě je nutné upozornit, že rostoucí řád zpoždění ovlivňuje výsledek Q testu, jak 

uvádí již jeho autoři Ljung a Box (1978). Na základě toho Tsay(2005) navrhuje pro řád 

zpoždění volit hodnotuln (𝑛), kde 𝑛 představuje celkový počet výnosů. V našem případě 

dostáváme ln(3 686) ≈ 8. Tedy dle výše uvedeného lze tvrdit, časová řada výnosů neobsahuje 

na 1% hladině významnosti žádné statisticky významné autokorelace. Na obrázku 3 jsou 

uvedeny grafy výběrové ACF a PACF časové řady druhých mocnin výnosů ER, jež oproti 

původní ACF a PACF vykazují na první pohled zjevnou autokorelaci. Tento výsledek je rovněž 

na 1% hladině významnosti potvrzen Ljung-Box Q testem. V tomto případě hovořme o 

nelineární formě závislosti, která se v našem případě projevuje shlukováním volatility, což jsme 

předpokládali na základě vizuálního hodnocení grafu výnosů ER na obr. 1. Typickým znakem 

vytváření volatilních shluků je pozvolně klesající tendence koeficientů ACF spolu se 

zvyšováním řádu zpoždění – viz ACF na obr. 3. 

 

Obr. 3: Výběrová ACF a PACF časové řady umocněných výnosů ER 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 
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Dále aplikací ARCH-LM testu zamítáme na 1% hladině významnosti nulovou hypotézu 

překládající homoskedasticitu časové řady. Tedy řada výnosů ER je heteroskedastická. 

4 Modelování volatility 

V této části bude proveden procedura výběru nejvhodnějšího modelu. Za tímto účelem nejprve 

stručně shrneme doposud zjištěné výsledky. Tedy dokázali jsme, že jednotlivé prvky časové 

řady jsou nekorelované (neexistuje zde lineární závislost). Naopak byl potvrzen výskyt 

podmíněné heteroskedasticity. Dále přítomnost asymetrických efektů spíše nepředpokládáme. 

Na základě nekorelovatelnosti jednotlivých výnosů ER lze vypustit použití ARMA modelu, 

tedy koeficienty 𝜙𝑖 a 𝜗𝑗, pro 𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝑛 z rovnice (1) považujeme za nulové. 

Rovněž střední hodnota výnosů je nulová, viz tabulka 2. Dále vzhledem ke zmíněné 

heteroskedasticitě pro časovou řadu výnosů pokládáme𝑟𝑡 = 𝑒𝑡, 𝑒𝑡 = √ℎ𝑡𝜀𝑡. 

Pro modelování podmíněného rozptylu budeme nejprve uvažovat tři varianty GARCH modelu, 

konkrétně GARCH(1,1), GARCH(1,2) a GARCH(2,1). Dále pro náhodnou veličinu 𝜀𝑡 

postupně uvažujeme 𝜀𝑡~𝑁(0,1), 𝜀𝑡~𝑡𝜐(0,1), 𝜀𝑡~𝑆𝑘𝑒𝑤𝑡𝜐,𝜆(0,1), kde 𝜐 značí počet stupňů 

volnosti a 𝜆 označuje míru špičatosti. 

Následující tabulka 3 prezentuje odhady koeficientů pro použité modely. Výsledky ukazují, že 

v případě poslední varianty modelu nejsou splněny podmínky stacionarity, proto je 

GARCH(2,1) z dalších úvah vyřazen. Dále je vidět, že v případě použití Studentova-t rozdělení 

jsou u obou zbývajících modelů na alespoň 5% hladině významnosti všechny koeficienty 

významné. V případě normálního rozdělení to platí pouze pro GARCH(1,1). Statistická 

nevýznamnost koeficientu 𝜆 ukazuje neopodstatněnost použití sešikmeného Studentova-t 

rozdělení. 

Tabulka 3: Odhady koeficientů pro jednotlivé GARCH modely 

 
Zdroj:Vlastní zpracování (program R) 

Poznámka: *** značí statistickou významnost na 1% hladině významnosti, dále ** na 5% 

hladině a * na 10% hladině významnosti. 

Za účelem výběru nejhodnějšího modelu tabulka 4 ukazuje pro GARCH(1,1) a GARCH(1,2) 

hodnotu maximální věrohodnost (LL) a dále hodnoty Akaikeho (AIC) a Bayesova (BIC) 

informačního kritéria2. Výsledky ukazují, že vzhledem k použitým kritériím se nejlépe jeví 

druhý zmiňovaný model, a to při použití Studentova-t rozdělení. 

                                                 
2 Uvedené metodiky podrobně představuje například Brooks (2008). 
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Tabulka 4: Výběr nejvhodnějšího modelu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Tedy pro výsledný model má následující tvar 𝑟𝑡 = 𝑒𝑡,  

𝑒𝑡 = √ℎ𝑡𝜀𝑡, 𝜀𝑡~𝑡5(0,1),    (5) 

ℎ𝑡 = 1,4 × 10−7 + 0,1023𝑒𝑡−1
2 + 0,3299ℎ𝑡−1 + 0,5499ℎ𝑡−2  (6) 

Za účelem hodnocení vhodnosti vybraného modelu provedeme v řadě získaných 

(standardizovaných) reziduí testování přítomnosti autokorelace a podmíněné 

heteroskedasticity. Na obrázku 4jsou uvedeny ACF a PACF pro řadu standardizovaný reziduí. 

Z tvaru funkcí lze usuzovat na skutečnost, že rezidua jsou vzájemně nezávislá. Aplikací Ljung-

Box Q testu nezamítáme na 1% hladině významnosti hypotézu o nepřítomnosti autokorelace, a 

to až do 40. řádu zpoždění. 

 
Obr. 4: Výběrová ACF a PACF řady standardizovaných reziduí 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Obrázek 5 prezentuje ACF a PACF pro řadu druhých mocnin standardizovaných reziduí. Zde 

je na první pohled zřejmá homoskedasticita, jež je potvrzena ARCH-LM testem na 1% hladině 

významnosti, a to až po nejvyšší použitý řád zpoždění. 

 
Obr. 5: Výběrová ACF a PACF řady druhých mocnin standardizovaných reziduí 

Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Na závěr této části se budeme zabývat přítomností asymetrických efektů v časové řadě výnosů 

ER. Výše uvedené výsledky naznačují spíše na jejich absenci – viz výsledky v případě aplikace 

sešikmeného Studentova t rozdělení. Za účelem ověření tohoto předpokladu budeme zjišťovat 

vhodnost aplikace GJR-GARCH(2,1), tedy výše uvedeného vybraného GARCH modelu 

s uvažováním přítomnosti pákového efektu. Výsledky ukazují splnění podmínky stacionarity, 

ovšem statistická nevýznamnost koeficientu 𝛾 značí nepřítomnost pákového efektu v řadě 

výnosů ER. Tedy jako výsledný model zůstává výše uvedený GARCH(1,2). 

5 Hodnocení predikčního výkonu 
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Předpovídání volatility je velmi důležitou součástí modelů rizik využívaných ve finančních 

institucích. Z toho důvodu patří predikční schopnost modelů výnosů různých aktiv k prvořadým 

ukazatelům jejich výkonnosti. V této části ověříme vhodnost výběru modelu GARCH(1,2) na 

základě jeho predikční výkonnosti při předpovídání volatility. Za účelem srovnání budeme dále 

hodnotit výkon modelu GARCH(1,1). V případě obou modelů budeme uvažovat jak normální, 

tak Studentovo-t rozdělení. Model GJR-GARCH nebyl do této analýzy zahrnut z důvodu 

statistické nevýznamnosti jeho klíčového koeficientu.  

Tabulka 5 prezentuje výsledky hodnoceních predikční výkonnosti výše uvedených modelů. 

Z těchto výsledků je patrné, že GARCH(1,2) model s uvažováním Studentova-t rozdělení 

překonává ostatní varianty. Pokud se zaměříme pouze na použitý typ rozdělení, pak je z tabulky 

zřejmé, že predikční výkon modelů s normálním rozdělením zaostává za modely se 

Studentovým-t rozdělením. Celkově lze říci, že došlo k potvrzení výsledků ohledně výsledného 

modelu GARCH(1,2) uvedených ve čtvrté kapitole. 

Tabulka 5: Hodnocení predikční výkonnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (program R) 

Za účelem srovnání jsou dále uvedeny výsledky prací citovaných v přehledu literatury ve druhé 

kapitole, zabývající se rovněž modelováním měnových kurzů. Dukich et al (2010) testovali 

pouze GARCH modely s normálním rozdělením. Denní výnosy pokrývají období 1999 až 

2009. Autoři dochází k závěru, že v případě GBP/USD a JPY/USD podává nejlepší výkon 

GARCH(1,2), dále pro EUR/USD se nejlépe jeví GARCH(2,1). Z výsledků, jež autoři ve své 

práci prezentují, použití modelu s uvažováním asymetrického efektu by bylo opodstatněné 

pouze v případě kurzu JPY/USD. Pro zbývající dva kurzy je zřejmé, že se v jimi sledovaných 

výnosech neprojevuje efekt asymetrie. Abdalla (2012) pro výnosy měnových kurzů arabských 

států zahrnující období 2000 až 2011 zjišťuje, že ve všech devíti případech se projevuje 

asymetrický efekt a jako nejvýkonnější model nalézá EGARCH(1,1), další zkoumaný model 

GARCH(1,1) selhává. Pacelli (2012) při použití dat pokrývajících období 1999 až 2009 dochází 

k závěru, že při modelování volatility výnosů měnového kurzu EUR/USD je přístup založený 

na aplikaci neuronových sítí překonán ARCH a GARCH modely, konkrétně nejlepší výkon je 

prokázán u ARCH(2) modelu, autor pracuje pouze s normálním rozdělením. Xu a Wirjanto 

(2012) používají GARCH s normálním, Studentovým-t a smíšeným normálním rozdělením. 

Data zahrnují období od 1985 do 2005. V případech výnosů všech pěti uvažovaných měnových 

kurzů podává nejlepší výkon GARCH(1,1) se smíšeným normálním rozdělením s uvažováním 

časové proměnlivosti volatility. Mírný vliv asymetrického efektu se projevil pouze v případě 

kurzu JPY/USD. Thorlie et al (2014) zjišťují, že pro modelování měnového kurzu SLL (sierro-

leonský leone) /USD podává nejlepší výkon GJR-GARCH(1,1) model se sešikmeným 

Studentovým-t rozdělením, tedy byl potvrzen vliv asymetrického efektu. Data pokrývají období 

od 2004 do 2013. Ayodeji (2015), při modelování výnosů měnového kurzu KES/USD, zjišťuje 

na denních datech za roky 2006 až 2012 výraznější vliv asymetrického efektu a jako 

nejvhodnější model nalézá EGARCH(1,1) se zobecněným exponenciálním rozdělením. 

Z výše uvedených prací se naše výsledky nejvíce blíží zjištěním získaným Durkichem et al 

(2010), tedy především pro GBP/USD a EUR/USD. V případě výnosů JPY/USD se velmi mírně 

projevila asymetrie, jež byla v našich datech vyloučena. Dále k podobným výsledkům dochází 

Pacelli (2012) pro výnosy CAD, EUR, GBP, JPY a DEM, vše k USD. Výsledky zbývajících 
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prací, soustřeďující se na africký a asijský trh, vykazují přítomnost asymetrické efektu ve 

výnosech jejich měnových kurzů. Tedy souhrnně lze říci, že naše výsledky zapadají do kontextu 

prací, zabývajících se výnosy kurzů evropských a severoamerických měn, kde se neprojevuje 

vliv efektu asymetrie a k modelování dat je postačující GARCH model, na rozdíl od asijských 

a afrických měn, kde jsou uplatňovány asymetrické verze GARCH, a to především GJR-

GARCH a EGARCH. 

6 Závěr 

Modelování a předpovídání volatility si v posledních letech získalo značnou pozornost 

akademiků, investorů, ale manažerů. Důvodem je skutečnost, že volatilita je významným 

indikátorem míry rizika na finančních trzích. Je důležité si uvědomit, že výběr portfolia, 

oceňování aktiv, řízení rizik, oceňování a zajišťování opcí jsou činnosti, jež výrazně zvyšují 

význam modelování a předpovídání volatility měnových kurzů. Cílem této práce bylo nalézt 

vhodné modelové vyjádření výnosů spojených z měnovými kurzy EUR/CZK a dále pro 

výsledný model zhodnotit jeho predikční výkonnost při předpovídání volatility analyzovaných 

výnosů. Za tímto účelem byl použit standardní ekonometrický aparát spolu s modely 

podmíněné heteroskedasticity, konkrétně GARCH modelem a jeho asymetrickou variantou 

GJR-GARCH s normálním, Studentovým-t a sešikmeným Studentovým-t rozdělením. 

Výsledky v případě každého z testovaných modelů ukázaly na preferenci Studentova-t 

rozdělení oproti dalším dvěma použitým rozdělím, a to především vlivem vysoké špičatosti 

rozdělení sledovaných výnosů. Dále zahrnutí sešikmeného Studentova-t rozdělení se ve všech 

použitých modelech se ukázalo být neopodstatněné. S asymetrií rozdělení souvisí rovněž velmi 

častý znak výnosových časových řad, a to vliv pákového efektu v rámci sledovaných dat. 

Ovšem tento vliv se prostřednictvím GJR-GARCH modelu ukázal být ve sledované časové řadě 

statisticky nevýznamný. Z testovaných variant GARCH modelu se  GARCH(2,1) ukázal být 

asymptoticky nestacionární, a to pro všechna tři použitá rozdělení. Na základě Akaikeho a 

Bayesova informačního kritéria byl jako nejvhodnější vybrán model GARCH(1,2) se 

Studentovým-t rozdělením. Na tuto možnost ukazovala i nejvyšší hodnota maximalizované 

logaritmické věrohodnosti. Vhodnost této volby byla potvrzena i v rámci hodnocení predikční 

výkonnosti, kdy obě použité statistiky RMSE a MAE ukázaly, že predikční výkon GARCH(1,2) 

se Studentovým-t rozdělením překonává ostatní varianty modelu. Podrobnější analýzy 

standardizovaných reziduí výsledného modelu potvrdily, že tato rezidua jsou vzájemně 

nekorelovaná a bez přítomnosti ARCH efektu. Tedy byla potvrzena validita konstrukce modelu. 
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VÝZNAM SPOTŘEBNÍHO KOŠE PŘI STRAVOVÁNÍ DĚTÍ 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

THE IMPORTANCE OF CONSUMPTION FOOD BASKET FOR 

PRESCHOOL CHILDREN 

Helena Velichová, Eva Lukášková, Zdeněk Málek, Miroslav Fišera 

 

Abstrakt 

Práce je zaměřena na význam spotřebního koše ve stravování dětí předškolního věku. Byla 

provedena analýza spotřebních košů v návaznosti na pestrost jídelníčků předškolních dětí  

u 26 vybraných mateřských škol Zlínského kraje. Vyhodnoceno bylo procentové porušení, 

plnění u jednotlivých komodit a plnění spotřebních košů u vybraných školek, jsou uvedena 

řešení a doporučení. 

Klíčová slova 

Školní stravování, spotřební koš, potravinové komodity, nutriční a energetické hodnoty 

Abstract 

The article is targeted on the importance of consumption food basket for preschool children. 

The analysis of consumption baskets was conducted in connection with the variety of menus of 

preschool children in 26 selected kindergartens in Zlín Region. There were evaluated 

percentage infringement, performance of individual commodities and fulfillment of 

consumption baskets in selected kindergartens, some solutions and recommendations are 

given.  

Key words 

School meals, consumption basket, food commodities, nutritional and energy values 

Úvod 
Školní stravování plní významnou úlohu v zajištění potřeb výživy dětí a mládeže při jejich 

pobytu ve škole a školském zařízení včetně mateřských škol (MŠ). Význam nespočívá pouze 

v zabezpečení určité porce stravy v průběhu dne, ale přináší i vyrovnaný příjem hlavních 

živin, vitaminů, minerálních látek a ostatních složek výživy. Zajištění optimálního nutričního 

příjmu garantuje spotřební koš (SK), který je základním kritériem posuzování pestrosti stravy 

ve školních jídelnách. Jeho pestrost je zárukou průběžného přísunu živin v rámci stravovacího 

měsíce. Je zákonnou normou, jídelny ho musí dodržovat. Je kontrolován Českou školní 

inspekcí, zřizovatelem a hygienou. Obsahuje 10 základních komodit potravin a jeho 

dodržování zajistí přísun potřebných živin podle výživových doporučení a tím i zdravou, 

pestrou a vyváženou stravu. 

Článek je zaměřen na zpracování informací, zda má sledování spotřebních košů vliv 

na kvalitu podávané stravy ve školních jídelnách dle zásad správné výživy. Byla provedena 

analýza spotřebních košů v návaznosti na pestrost jídelníčků předškolních dětí  

u 26 vybraných mateřských škol Zlínského kraje. Vyhodnoceno bylo procentové porušení, 

plnění u jednotlivých komodit a plnění spotřebních košů u jednotlivých škol, jsou uvedena 

řešení a doporučení.     
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2 Školní stravování 

2.1 Legislativa 

Oblast školního stravování upravují právní předpisy, mezi nejdůležitější patří: 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, který se zabývá 

problematikou školního stravování z hlediska hygienických požadavků na provoz škol 

a školských zařízení. Zohledňuje režim stravování včetně pitného režimu.  

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění, (tzv. školský zákon). Řeší právní postavení zařízení 

školního stravování v rámci systému škol a školských zařízení. Mimo jiné stanoví, že 

se v zařízeních školního stravování uskutečňuje stravování dětí, žáků  

a studentů po dobu jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení.  

3. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky  

č. 463/2011 Sb., která stanoví podrobnější podmínky organizace školního stravování, 

provozu zařízení školního stravování a rozsahu poskytovaných služeb, výživové normy 

podle věkových skupin strávníků a rozpětí finančních normativů na nákup potravin. 

Zákonní zástupci dětí, žáků a studentů a zletilí žáci a studenti hradí za školní stravování 

tzv. finanční normativ na potraviny.  

2.2 Funkce školního stravování 

Školní stravování plní funkci: 

1. klasickou sytící – průzkumy prokázaly, že oběd ve školní jídelně je často jediným 

teplým jídlem dětí za celý den (zajišťuje 35 % denní dávky); 

2. zdravotně výživovou – strava ve školní jídelně musí splňovat přísná kritéria na plnění 

doporučených denních dávek i hygienické předpisy; 

3. výchovnou – pestrá, zdravá, věku odpovídající strava podle doporučených denních 

dávek je praktickým každodenním příkladem pro výchovu ke zdravému životnímu stylu 

se základy stolování ve společnosti.  

2.3 Úplata za poskytnuté stravovací služby  

Podkladem pro stanovení ceny porce jídla je kalkulace, tj. stanovení nákladů na 

kalkulační jednici, kterou je v případě stravování jedna porce jídla. Náklady na zabezpečení 

stravovací služby je možné z hlediska kalkulačního rozdělit: 

 Náklady na potraviny; 

 Náklady osobní (mzdy a platy, zákonné sociální náklady, náklady na další vzdělávání a 

nákup pracovních pomůcek); 

 Náklady režijní (náklady na provoz školní jídelny, energie, ostatní materiál, služby, 

odpisy apod.).  

Strávníci hradí pouze náklady na potraviny. Výše platby je určena výší normativu na 

potraviny pro každou věkovou skupinu strávníků. Platné finanční limity na nákup potravin jsou 

uvedeny v příloze vyhlášky o školním stravování. Všechny ostatní náklady spojené s výrobou 

pokrmů nese stát (osobní náklady) a zřizovatel školní jídelny (náklady režijní). Rozpětí 
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finančního normativu na potraviny podle věkové skupiny dětí je zohledněno v tabulce (Tab. 1). 

Vyhláška nezohledňuje finanční limit na nápoje pro děti kategorie od 7 do 10 let a starší děti. 

 

Tab. 1. Finanční limity v Kč/strávníka/den  

  Finanční limity v Kč/ den/ strávník 

Hlavní a doplňková jídla děti 3 - 6 let děti 7 - 10 let 

snídaně 7,00 až 13,00 9,00 až 15,00 

přesnídávka 6,00 až 9,00 7,00 až 12,00 

oběd 14,00 až 25,00 16,00 až 32,00 

svačina 6,00 až 9,00 6,00 až 10,00 

večeře 12,00 až 19,00 14,00 až 25,00 

celkem (celodenní) 45,00 až 75,00 52,00 až 94,00 

Nápoje 3,00 až 5,00   

 

3 Spotřební potravinový koš  

3.1 Plnění spotřebního koše 

Spotřební koš představuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na 

strávníka a den v gramech. Je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce o školním stravování. Jedná se 

o soustavu 10 skupin základních potravin (masa, ryb, mléka tekutého, mléčných výrobků, tuku 

volného, cukru volného, zeleniny celkem, ovoce celkem, brambor a luštěnin), jejichž denní 

doporučená dávka ve spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá 

odebraná jídla a určenou skupinu strávníků.  

 

 

 

 

Tab. 2: Druh a množství základních potravin v g na strávníka a den  

Věková skupina 3 - 6 let 7 let 7 - 11 let 

 Komodita 
přesnídávka, 

oběd, svačina 

celodenní 

stravování 

přesnídávka, 

oběd, svačina 

navrhované 

zvýšení v % 
oběd 

celodenní 

stravování 

Maso 55 114 60,5 10 64 149 

Ryby 10 20 11 10 10 30 

Mléko tekuté 300 450 300 0 55 250 

Mléčné výrobky 31 60 34,1 10 19 70 

Tuky volné 17 25 18,7 10 12 35 

Cukr volný 20 40 22 10 13 55 
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Zelenina  110 190 121 10 85 215 

Ovoce 110 180 110 0 65 170 

Brambory 90 150 108 20 140 300 

Luštěniny 10 15 12 20 10 30 

 

Vyhláška o školním stravování rozděluje spotřební koš pro kategorie strávníků podle 

jejich věku, kterého děti dosáhnou v průběhu celého školního roku (Tabulka 2). V praxi to 

znamená, že v posledním ročníku MŠ budou děti, které spadají do kategorie 3 – 6 let a děti, 

které spadají do kategorie 7 – 11 let. Zatímco pro děti ve věku 3 – 6 let je v příloze č. 1 vyhlášky 

uveden spotřební koš pro stravování obvyklé v MŠ (přesnídávka, oběd, svačina), pro děti 7leté 

tomu tak není. Proto Společnost pro výživu připravila návrh dávek jednotlivých komodit pro 

7leté děti v MŠ. Pro kategorii strávníků ve věku 7 – 11 let jsou dávky jednotlivých komodit 

vyšší zhruba o 13 – 100 % s výjimkou mléka a ovoce -  tyto zvýšené dávky ovšem platí jako 

průměr pro celou skupinu dětí od 7 do 11 let, zatímco v MŠ se jedná pouze o děti té nejnižší 

věkové hranice – tj. 7leté. Proto byly navrženy následující přepočty:  

 Pro komodity maso, ryby, mléčné výrobky, tuky, cukr a zeleninu zvýšit průměrné dávky 

o 10 % proti dávkám pro děti 3 – 6 let; 

 Dávky mléka a ovoce ponechat stejné, jako pro mladší děti; 

 Dávky luštěnin a brambor zvýšit o 20 % oproti dávkám pro nižší věkovou kategorii; 

 Finanční normativ zvýšit zhruba o 10 %.  

Každý připravený pokrm nemůže splnit dávky doporučené spotřebním košem na  

100 %. Z toho důvodu je pro plnění spotřebního koše stanovena tolerance: 

 Vyhodnocení se sleduje měsíčně, to znamená, že se na konci měsíce sečtou všechny 

spotřebované potraviny v jednotlivých komoditách a vydělí se počtem vydaných porcí 

v jednotlivých kategoriích. 

 Tolerance plnění jednotlivých komodit je ± 25 %. Výjimku tvoří tuky a cukry, kde je 

100 % plnění horní hranicí, naopak u zeleniny, ovoce a luštěnin je hranice 100 % spodní 

hranicí – viz tabulka 5 dále v textu. Výsledky pod tímto limitem jsou považovány za 

neplnění vyhlášky o školním stravování.  

3.2 Výpočet a význam spotřebního koše 

 Propočet měsíčního plnění spotřebního koše podle přílohy č. 1 vyhlášky o 

školním stravování by se měl stát pravidelnou přílohou měsíční uzávěrky školní jídelny. 

Význam propočtu měsíčního plnění spotřebního koše: 

 Údaje o plnění SK slouží k orientaci jak jídelna plní svůj úkol tj., zda poskytuje dětem 

v MŠ vhodnou stravu dle doporučení zdravotníků; 

 Může být vodítkem pro sestavování jídelníčků. Správně sestavený jídelníček musí 

obsahovat ve správném poměru veškeré důležité živiny; 

 Ukazuje potřebu zvýšení finančních normativů na nákup potravin v důsledku růstu cen 

potravin. Aby mohlo dojít ke zvýšení finančních normativů, musí jídelna opakovaně 

prokázat v několika po sobě jdoucích měsících, že nemůže dostatečně naplňovat 

předepsanou kvalitu jídel; 
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 Měl by posloužit ke sjednocení postupu při orientačním výpočtu plnění SK v jídelnách 

MŠ.  

V MŠ je vyhodnocení SK často obtížné, jelikož velká část dětí neodebírá odpolední svačinu. 

V tomto případě je pak jídelna ve výsledcích zvýhodněna ve spotřebě volných tuků (nižší 

spotřeba) a naopak má horší výsledky ve spotřebě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, které 

jsou často součástí právě odpoledních svačin. Pro tento případ je možností přepočítat jídla v MŠ 

a doporučenou spotřebu potravin podle následujícího vzorce (Tab. 3). Uvedený přepočet je 

náročnější, ale měl by přinést objektivnější hodnocení jídelny MŠ, kde počty jednotlivých jídel 

jsou značně rozdílné.  

                   Tab. 3. Výpočet spotřebního koše 

Celodenní stravování 

(přesnídávka, oběd, svačina) 1,000 x počet porcí 

Přesnídávka + oběd 0,833 x počet porcí 

Oběd 0,583 x počet porcí 

Přesnídávka  0,250 x počet porcí 

Svačina 0,167 x počet porcí 

 

3.3 Doporučená pestrost pokrmů a spotřební koš 

Plán stravy na den, týden, měsíc nebo jiný časový interval se nazývá jídelníček (zahrnuje 

sestavy pokrmů a jídel). Vypracování jídelníčku zajišťuje pestrost stravy a konzumaci 

přiměřeného množství potřebných živin.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2005 navrhlo sledovat nutriční hodnotu stravy ve 

školních jídelnách pomocí doporučené pestrosti stravy měsíčního jídelníčku. Doporučení uvádí, 

kolikrát v měsíci má být do jídelníčku zařazen určitý druh pokrmů: masový, mléčný, zeleninový 

atd. Doporučení pomáhá při sestavování jídelníčku, a pokud se dodrží alespoň z 80 % uvedená 

frekvence pokrmů, může být spotřební koš naplněn. Doporučená pestrost stravy měsíčního 

jídelníčku je uvedená v tabulce 4. 

 

 

Tab. 4: Doporučená pestrost stravy měsíčního jídelníčku 

POLÉVKY: Doporučení  PŘÍLOHY: Doporučení 

Zeleninová preferovat Brambory 5x 

Luštěninová 3x Bramborová kaše 2x 

Drožďová 1x Těstoviny 3x 

Vývary umírněně Rýže 4x 

  Houskové knedlíky 2x 

HLAVNÍ JÍDLA:  Bramborové knedlíky 1x 

Drůbež 3x Luštěniny min. 1x 
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Ryby 2x   

Vepřové maso 4x ZELENINOVÉ 

SALÁTY nebo 

OVOCE: 

denně, preferovat 

sezónní ovoce a 

zeleninu 
Hovězí a jiné maso 5x 

Bezmasé zeleninové (vč. 

luštěnin) 

4x 

 

Sladký pokrm 2x   

  MOUČNÍKY: 

 

Mléčné výrobky 

s podílem celozrnné 

mouky, knacker 

broty 

  

  

  

PŘESNÍDÁVKY:    

Med, džem 1x   

Sladké pečivo 1x   

Kaše nebo mléč. výrobky 2x ODPOLEDNÍ SVAČINY: 

Pomazánky: rybí 3x Ovocný /zelenin. salát/  4x 

Drůbeží 1x Domácí pečivo 3x 

Tvarohová 1x Jogurt, tvaroh, puding 3x 

Sýrová nebo sýr 4x Celozrnné výrobky 9x 

Drožďová 1x Pomazánky: sýrová 1x 

Zeleninová 2x Tvarohová 1x 

Šunka 1x Dle možnosti jiné 2x 

Dle možnosti jiné 2x   

4 Materiál a metody 

V práci byla provedena analýza spotřebních košů v návaznosti na pestrost jídelníčků 

dětí předškolního věku u 26 vybraných mateřských škol Zlínského kraje. Bylo vyhodnoceno 

procentové porušení, plnění u jednotlivých komodit a plnění spotřebních košů u jednotlivých 

škol. Jsou zde uvedena řešení a doporučení ke zlepšení naplněnosti spotřebního koše. 

4.1 Materiál 

V rámci šetření byly posuzovány a hodnoceny mateřské školy Zlínského kraje  

(15 mateřských škol krajského města Zlína a 11 z okolních vesnic) v textu označeny jako 

mateřské školy A – Z (přesné specifikace škol u autorů). Jednotlivé školky navštěvuje od 20 do 

180 dětí ve věku od 3 do 7 let. 

Plnění výživových norem pro školní stravování je vyjádřeno tzv. spotřebními koši. 

Jedná se o průměrnou spotřebu potravin vypočtenou ze základního sortimentu potravin 

v podobě „jak nakoupeno“. Skutečná spotřeba potravin se porovnává s výživovými normami 

stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění. Výživové normy pro 

věkové skupiny strávníků (hodnoty jsou uvedeny v gramech na strávníka a den v podobě „jak 

nakoupeno“) jsou obsaženy v tabulce 2 a jejich plnění v tabulce 5. 
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4.2 Metodika práce  

Data byla zpracována na základě vykázané spotřeby potravin uvedené ve výdejkách 

potravin vybraných mateřských škol za měsíc září. Pro výpočet bilance spotřebního koše a 

evidenci stravování byly využity počítačové programy (VIS Plzeň, Barda SW, Z-Ware Jihlava, 

Datax). Programy vyhodnocují spotřební koš na základě doporučených dávek, které jsou 

součástí každého programu. Výsledky plnění byly zapracovány do tabulek a grafů.  

Následně byla provedena analýza plnění výživových dávek dle vyhlášky  

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, u vybraných mateřských škol a 

jednotlivých komodit ve sledovaném období září. Tabulka 5 vystihuje ustanovení přílohy č. 1 

výše uvedené vyhlášky. Uvádí měsíční spotřebu potravin s přípustnou tolerancí ± 25 % 

s výjimkou tuků a cukrů, kde množství volných tuků a cukrů představuje horní hranici, kterou 

lze snížit. Uvedené množství zeleniny, ovoce a luštěnin představuje dolní hranici spotřeby, 

kterou je žádoucí zvyšovat. Dalším úkolem bylo navrhnout vhodná opatření k nápravě 

případných zjištěných nedostatků.  

 

Tab. 5: Tolerance plnění jednotlivých komodit dané vyhláškou o školním stravování a 

příklad plnění   

Komodita 

M
a

so
 

R
y

b
y
 

M
lé

k
o
 

 M
lé

čn
é 

v
ý

ro
b

k
y
 

T
u

k
y
 

C
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k
ry

 

Z
el

en
in

a
 

O
v

o
ce

 

B
ra

m
b

o
ry

 

L
u

št
ěn

in
y
 

Vyhláška ± 25 % ± 25 % ± 25 % ± 25 % 
max. 

100% 

max. 

100% 
nad 100% 

nad 

100% 
± 25 % 

nad 

100% 

Příklad 

plnění 
132 74 35 112 65 75 115 98 100 21 

 

Plnění: 

černě označeno – splněno 

červeně označeno – nesplněno 

modře označeno – přeplněno 

V návaznosti na plnění spotřebních košů byla vyhodnocena pestrost jídelníčků a bylo 

provedeno porovnání s výsledky vyplývajícími ze skutečného plnění.  

5 Výsledky a diskuze 

5.1 Plnění spotřebního koše a rozklad porušení 

Údaje o plnění výživových norem jsou uvedené v tabulce 6. Celkem je v tabulce 

uvedeno 260 údajů, které znázorňují plnění (označeno černou barvou), neplnění (označeno 

červenou barvou) a přeplnění (označeno modrou barvou) v jednotlivých komoditách.  

Dle vyhlášky o školním stravování jsou pojmy neplnění a přeplnění vyhodnoceny jako 

porušení vyhlášky o školním stravování – znázorněno v obrázku 1 až v obrázku 3.  

Ve 208 případech (80 %) z 260 hodnot došlo ke splnění vyhlášky a v 52 případech k nesplnění 

vyhlášky (14,23 % – 37 případů – nedostatečné plnění, 5,77 % – 15 případů – nadbytečné 

plnění), obrázek 1.  
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Obr. 1 Plnění výživových norem v procentech 

Graf na obrázku (Obrázek 2) ukazuje, že 6 MŠ z 26 plnilo SK ve všech komoditách. Naopak 

20 MŠ nedodrželo hodnoty stanovené vyhláškou – 7 MŠ nedodrželo hodnoty jedné komodity 

z deseti, 3 MŠ nedodržely 3 komodity, 5 MŠ 3 krát porušilo hodnoty vyhlášky,  

3 MŠ nedodržely plnění 4 komodit. Nejhůře plnily spotřební koš 2 MŠ, které nenaplnily SK  

v souladu s vyhláškou u 6 komodit z deseti. 

 

 

 
Obr. 2 Porušení v plnění komodit SK 

 

Podle grafu na obrázku (Obrázek 3) nejhůře plnily SK MŠ C a MŠ I. U obou MŠ došlo k 

nesplnění 6 komodit z 10. V MŠ C se jednalo o jedno nadbytečné plnění (komodita tuky volné) 

a 5 nedostatečných plnění vyhlášky (komodity maso, ryby, mléko tekuté, ovoce a luštěniny). 

MŠ I nedostatečně plnila 4 komodity (ryby, mléko tekuté, brambory a luštěniny) naopak 

nadměrně komodity cukr volný a tuky volné). U obou MŠ došlo k porušení komodit, u kterých 

vyhláška jako vrchní hranici plnění stanovuje 100 % což je z hlediska výživy u dětí méně 

přijatelné, než nadbytečné plnění jiných komodit. 

Tři MŠ nesplnily 4 komodity SK. MŠ D vykazuje 2 krát nadměrné plnění (komodity mléčné 

výrobky a tuky volné) a 2 krát nedostatečné plnění (komodity mléko tekuté a ovoce) SK. V MŠ 

F byly nedostatečně plněny 4 komodity (mléko, mléčné výrobky, ovoce a luštěniny). Komodity 

Řady1; 

Splnění; 

80%; 80%

Řady1; 

Přeplnění; 

5,77%; 6%

Řady1; 

Nesplnění; 

14,23%; 

14%

Splnění

Přeplnění

Nesplnění

MŠ; 0 

porušení; 
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MŠ; 2 

porušení

; 3; 11%

MŠ; 3 

porušení; 
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porušení; 

3; 12%

MŠ; 5 

porušení; 

0; 0%

MŠ; 6 
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; 2; 8%

počet MŠ

0 porušení

1 porušení

2 porušení

3 porušení

4 porušení

5 porušení

6 porušení
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ovoce a mléčné výrobky byly nadměrně plněny u MŠ J, naopak komodity zelenina a luštěniny 

byly vyčísleny pod spodní hranicí plnění. 

 
Obr. 3 Nedostatečné a nadměrné plnění SK u jednotlivých MŠ 

Tab. 6: Plnění výživových norem u vybraných mateřských škol (A – Z) 

Komodita  

m
a
so

 

ry
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y
 

m
lé
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ek
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ý
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k
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o
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el

k
em

 

b
ra

m
b

o
ry

 

lu
št

ěn
in

y
 

Vyhláška ± 25 % ± 25 % ± 25 % ± 25 % 

max. 

100 

% 

max. 

100 

% 

nad 

100 

% 

nad 

100 

% 

± 25 % 
nad 

100 % 

A 103 93 78 106 125 91 109 92 100 83 

B 103 95 86 91 65 75 135 154 118 88 

C 73 68 46 81 108 50 105 89 82 90 

D 100 89 73 140 124 83 134 51 118 152 

E 100 118 81 104 91 89 132 101 87 103 

F 80 124 57 51 42 79 110 62 119 84 

G 88 125 108 129 112 70 124 98 103 132 

H 98 97 78 86 97 99 103 114 86 98 

I 92 49 47 107 105 105 114 121 67 80 

J 84 75 223 121 93 78 80 422 122 95 

K 96 92 95 90 93 96 98 127 93 103 

L 84 129 91 102 96 87 112 133 88 111 

M 93 88 89 99 77 110 127 130 98 114 

nesplnění

přeplnění
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N 103 97 71 75 83 91 73 104 86 91 

O 100 94 103 97 92 94 104 103 95 103 

P 97 112 93 77 83 99 88 114 92 82 

Q 97 104 95 96 93 93 101 100 100 100 

R 110 107 104 107 98 94 116 118 115 96 

S 100 99 97 95 101 115 103 101 104 87 

T 104 95 78 101 93 99 108 109 107 94 

U 93 99 82 101 88 96 105 110 97 102 

V 103 154 86 93 78 47 93 132 120 95 

W 95 86 86 97 90 71 112 129 122 101 

X 86 90 68 85 81 79 116 133 77 81 

Y 109 91 75 83 99 98 120 105 110 110 

Z 95 93 94 78 50 88 94 109 76 90 

  

5.2 Analýza jednotlivých komodit spotřebního koše 

Komodita „maso“ byla plněna u sledovaných MŠ v rozmezí od 73 % do 110 % průměrné 

měsíční spotřeby (PMS) (Obrázek 4). Dle vyhlášky došlo k porušení pouze v jednom případě, 

kdy byla spotřeba masa 73 %, v ostatních 25 případech byla spotřeba komodity maso plněna 

dle vyhlášky a spolu s komoditou „brambory“ se stává nejlépe plněnou komoditou. 

 
Obr. 4. Plnění komodity „maso“ 

 

Komoditu „ryby“ plnily MŠ v rozmezí 49 – 154 %. Vyhláška byla porušena ve  

4 případech z 26. Ve dvou případech došlo k nadměrnému plnění (129 % a 154 %), v dalších 

dvou případech nedošlo k naplnění spotřeby dle vyhlášky (49 % a 68 %).  

Komodita „mléko tekuté“ nebyla naplněna u šesti MŠ (rozmezí od 46 % do 73 % PMS). 

Naopak nadměrně byla komodita plněna v jednom případě – 123 % PMS. „Mléko tekuté“ se 

stalo druhou nejhůře plněnou komoditou SK, z 26 hodnocených MŠ v 7 případech nedošlo ke 

splnění vyhlášky. 
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„Mléčné výrobky“ byly plněny v rozmezí od 51 % do 140 %. Spotřeba nebyla naplněna 

v jednom případě – 51 % PMS. Komodita byla nadměrně plněna ve dvou případech – 129 % a 

140 %. 

U komodity „tuky volné“ vyhláška stanovuje jako horní hranici plnění 100 %.  

U sledovaných MŠ byla vyšší spotřeba volných tuků v šesti případech (od 101 % do 125 %), 

což řadí tuky volné mezi nejhůře plněné komodity. Ostatní sledované MŠ plnily komoditu 

v souladu s vyhláškou o školním stravování.  

Stejně, jako v případě komodity „tuky volné“, je vyhláškou stanovena horní hranice plnění pro 

komoditu „cukr volný“ 100 %. Plnění této komodity u sledovaných MŠ je přijatelnější, než u 

předchozí komodity a vyhláška byla porušena pouze ve 3 případech  

(105 %, 110 % a 115 %). 

Vyhláška o školním stravování uvádí spodní hranici pro plnění komodity „zelenina celkem“ 

100 %. PMS nebyla splněna u 6 MŠ (73 %, 80 %, 88 %, 93 %, 94 % a 98 %). Tato komodita 

dle údajů z tabulky 6 (patří k nejhůře plněným komoditám. Z hlediska výživy  

i plnění legislativy je žádoucí spotřebu zeleniny v MŠ zvyšovat. 

Komodita „ovoce celkem“ byla plněna v rozmezí od 51 % do 422 %. Vyhláškou je stanovena 

spodní hranice plnění komodity ovoce 100 %. Vyhláška tedy nebyla splněna u pěti MŠ (51 %, 

62 %, 89 %, 92 % a 98 % PMS). V jednom případě došlo k vysokému přeplnění komodity – 

422 % PMS. Komodita „ovoce celkem“ podobně jako „zelenina celkem“ patří k hůře plněným 

komoditám. 

Nenaplnění komodity „brambory“ u sledovaných MŠ pouze v jednom případě  

(67 %). Komodita byla plněna v rozmezí od 67 % do 122 %. Plnění této komodity je na velmi 

dobré úrovni. 

U komodity „luštěniny“ je ve vyhlášce stanovena spodní hranice plnění 100 %.  

U sledovaných MŠ byla komodita plněna v rozmezí od 80 % do 152 % PMS. Porušení plnění 

vyhlášky je patrné u 15 MŠ (Obr. 5). Pouze 11 MŠ plní tuto komoditu v souladu s vyhláškou. 

Komodita „luštěniny“ nejvíce nesplňuje spotřebu stanovenou vyhláškou. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v souladu s ustanovením vyhlášky o školním stravování 

nebyla plněna ani jedna komodita. Komodita maso byla plněna u 25 MŠ, ryby u 22 MŠ, mléko 

tekuté u 19 MŠ, mléčné výrobky u 23 MŠ, tuky volné u 20 MŠ a cukr volný u 23 MŠ. Komodity 

zelenina celkem a ovoce celkem byly shodně plněny u 20 MŠ a brambory  

u 25 MŠ. Nejhůře plněnou komoditou se stala komodita luštěniny, která byla splněna pouze  

u 11 MŠ.                    
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5.3 Analýza spotřebního koše v návaznosti na jídelníčky – příklad  

 
Obr. 5. Analýza SK u MŠ A 

Z obrázku (Obr. 5) vyplývá, že MŠ A nadměrně plnila komoditu tuky volné (125 %). Naopak 

nedostatečně byly plněny ovoce celkem (92 %) a luštěniny (83 %). 

 

Tab. 7. Analýza pestrosti stravy u MŠ A 

POLÉVKY:    PŘESNÍDÁVKY:     PŘÍLOHY:   

zeleninová 6  med, džem     brambory 4 

luštěninová 2  sladké pečivo 1   bramborová kaše 4 

drožďová 1  
kaše nebo mléčný 

výrobek 
7   těstoviny 2 

vývary 2  pomazánky:      rýže 4 

     rybí 5   houskové knedlíky 1 

HLAVNÍ JÍDLA:    drůbeží     
bramborové 

knedlíky 
1 

drůbež  3  tvarohová 1   luštěniny 1 

ryby 2  sýrová nebo sýr 5    

vepřové 8  drožďová      

hovězí, jiné 3  zeleninová 1    

bezmasé zeleninové 

(vč. luštěnin) 
2   šunka 1    

sladký pokrm 1   
celozrnné pečivo, 

lupínky 
5    

 

 

Z tabulky (Tab. 7) vyplývá, že jídelna MŠ dodržela doporučenou pestrost stravy s výjimkou 

vepřového masa a mléčných výrobků, které byly dětem podávány častěji, než je doporučeno.  

Doporučení: 

Na základě výše uvedených zjištění je doporučeno v této jídelně nahradit některá jídla 

z vepřového masa masem hovězím, telecím či králičím. Pro snížení spotřeby tuků volných jako 

vhodné řešení nahradit některé masité pokrmy bezmasými. Pro zvýšení příjmu luštěnin zařadit 

další pokrm z luštěnin (hlavní chod nebo polévku). Zařazovat do přesnídávek a odpoledních 
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svačin více celozrnného pečiva nebo kukuřičné lupínky. Plnění spotřebního koše poukazuje i 

na nižší konzumaci ovoce, proto je doporučeno podávat dětem častěji čerstvé ovoce nebo 

ovocné saláty jako součásti přesnídávek či svačin.   

Závěr 

Školní stravování je důležitým nástrojem výživové politiky státu. Jeho nepostradatelnou 

funkcí je zajištění stravy dětem, žákům a studentům, stejně tak osvojení si správných 

stravovacích návyků, které si tato skupina strávníků přenáší do dospělosti. Vytvoření správných 

stravovacích návyků do určité míry pomáhá předcházet vzniku civilizačních onemocnění, jako 

jsou např. kardiovaskulární choroby, nadváha, obezita, cukrovka. Školní stravování se řídí 

výživovými normami – spotřebním košem.  

I když spotřební koš obsahuje jen vybrané druhy potravin, jeho optimální plnění (dle 

vyhlášky o školním stravování) je zárukou průběžného přísunu všech důležitých a potřebných 

živin v rámci stravovacího dne s ohledem na věk strávníků (dětí, žáků, studentů). Správné 

plnění spotřebního koše má tak velký význam při zabezpečení školního stravování a je jediným 

nástrojem vypovídajícím o nabízených pokrmech ve školní jídelně. 

V práci byly analyzovány spotřební koše, a to i v návaznosti na pestrost jídelníčků ve 

vybraných 26 mateřských školách krajského města Zlín a jeho okolí. Všechny jídelny 

mateřských škol mají finanční normativ na potraviny stanovený v souladu s vyhláškou  

o školním stravování a pohybují se uprostřed limitů těchto normativů. 

Z plnění jednotlivých komodit je v souladu s vyhláškou o školním stravování 80 % (208 

komodit z 260). Z 52 porušení se jednalo v 15 případech (5,77 %) o překročení doporučených 

dávek, a to především v komoditách tuky (6 MŠ) a cukr (3 MŠ). Ve 37 případech došlo 

k nenaplnění výživových norem (luštěniny – 15 MŠ, mléko – 6 MŠ, zelenina – 6 MŠ, ovoce – 

5 MŠ). V obou případech se tedy jednalo o komodity SK, kde vyhláška stanovuje jinou 

toleranci plnění než 100 %. Pro tuky a cukr je 100 % horní hranicí, pro ovoce, zeleninu, 

luštěniny stejná hodnota tvoří spodní hranici plnění.  

 Z 26 vybraným MŠ se podařilo 6 jídelnám naplnit spotřební koš ve sledovaném období    u 

všech komodit v příslušné toleranci plnění dané vyhláškou o školním stravování. Kladné je i 

plnění ostatních školek – 7 MŠ nesplnilo SK pouze v jedné komoditě a 3 MŠ ve 2 komoditách. 

Nejhůře plnily spotřební koš 2 MŠ, které nedodržely příslušnou toleranci plnění v 6 komoditách 

z 10.  

Školním jídelnám bylo na základě analýzy spotřebních košů a pestrosti jídelníčků nejčastěji 

doporučeno zařazovat ovoce a zeleninu častěji, nebo s větší gramáží, nabízet mléko tekuté (i 

ochucené) jako nápoj alespoň jednou denně, častěji nabízet luštěninové pokrmy a luštěninové 

pomazánky, snížit spotřebu tuků nahrazením másla v pomazánkách tvarohem či větší gramáží 

zeleniny. Zařazovat do přesnídávek a odpoledních svačin více celozrnného pečiva nebo 

kukuřičné lupínky. 

Závěrem je nutné konstatovat, že plnění spotřebních košů u vybraných subjektů nebylo 

v souladu s vyhláškou o školním stravování. Přijetí daných doporučení pomůže ke správnému 

naplnění jednotlivých komodit spotřebního koše. Úspěch nebo neúspěch plnění spotřebního 

koše je závislý na lidském faktoru – na vedoucí školní jídelny, popřípadě na hlavní kuchařce, 

které sestavují jídelníček. 

Zástupci Společnosti pro výživu ve spolupráci s referenty školního stravování krajských úřadů 

předložili v roce 2010 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy návrh na novelizaci 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Výsledkem je vyhláška č. 

463/2011 Sb. Došlo ke zvýšení finančních normativů na nákup potravin, zavedení přesné 
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definice oběda a večeře, změně požadovaného plnění spotřebního koše – větší rozmezí u cukru 

volného – plnění max. 100 %. 
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3D GRAFIKA -  ČÁSTICOVÉ SYSTÉMY 

3D GRAPHICS - PARTICLE SYSTEMS 

Pavel Dopita 

 

Abstrakt 
3D počítačová grafika se využívá nejvíce ve dvou oblastech. Je to marketing a filmový 

průmysl a potom také ve vědě. Tyto oblasti se často protínají. Částicové systémy jsou jednou 

z oblastí, která zasahuje do obou částí. Na základě fyzikálních zákonů vytváří například 

simulace pohybu tekutin, vlasů, kouře, ale také výbuchů. Pohyb částic simulujících ohňostroj 

je tématem této práce. Jedná se situaci, kdy je možné si prohlédnout výsledek nevratného děje 

nejprve v simulaci. Tato simulace je naprogramována v open source programu Blender.        

 

Klíčová slova: 

3D grafika, Blender, Částicový systém. 

 

Abstract 
3D computer graphics is mostly used in these two spheres. In a film industry along with 

marketing and also in science. These two spheres very often intertwine with each other. Particle 

Systems is one of the spheres that encroaches into these two segments. Based on scientific laws 

it is able to create eg. simulations of liquid movement, hair movement, smoke, but also 

explosions. The subject of this work is the movement of particles simulating firework. It is a 

situation where it’s possible to see the consequence of a irreversible action in  

a simulation first. This simulation is programmed in an open source program called Blender. 

 

Key words: 

3D Graphics, Blender, Particle systems. 

 

Úvod 

 
Bez počítačové grafiky si již dnes neumíme představit některé obory a marketing patří mezi 

ně. Jedná se v tomto případě o část informatiky, kdy jsou pomocí počítačů vytvářeny umělé 

snímky či děje, nebo upraveny či doplněny skutečné, které pochází z reálného světa. Zpočátku 

se jednalo o úpravu 2D obrázků či fotografií. Od prostého retušování či skládání fotografií až 

po pokročilé fotomontáže. S vývojem počítačových grafických programů  

a výpočetního výkonu počítačů se toto rozšířilo a rozvětvilo na další dvě samostatné činnosti. 

První je editace video souborů, kdy dnes není problém do hotového videa doplnit část jiného, 

nebo naopak je možné z video souboru dodatečně vyretušovat nežádoucí objekty. Druhý směr 

je mnohem složitější a i rozšířenější. Jedná se o 3D počítačovou grafiku.  

 

Z počátku byla 3D počítačová grafika podporována v akademické rovině zejména dotací 

z armády nebo vlády. Jednalo se především o simulace fyzikálních dějů. Postupem času se 

komercionalizovala s tím, jak 3D počítačová grafika pronikala pomocí speciálních efektů a 

animací do filmu a televize. V současné době komerční sféra jednoznačně převládá. Tento 

příspěvek je zaměřený na zpětné propojení komerční marketingové části s původní simulací 

děje na základě fyzikálních modelů. To vše v částicových systémech, které jsou vhodné pro 

simulaci tekutin, vlasů, trávy ale i ohně a výbuchů, které budou zde zpracovány podrobněji. 
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Tedy scén, kde se pohybuje velké množství objektů, jejichž pohyb se řídí jasně stanovenými 

pravidly. 

 

3D počítačová grafika má již dnes své místo ve službách, jako je hotelnictví  

a turistický ruch. Je možné se podívat na zvolenou destinaci pro dovolenou ve trojrozměrném 

prostoru, případně si projít vybraný pokoj či apartmán. Nabízí se ale ještě jedna možnost 

využití. Příprava dynamických scén nejprve ve virtuálním světě. Typickým představitelem 

může být slavnostní ohňostroj, který je možné nejprve nasimulovat a to jak složení 

jednotlivých komponent, tak umístění na časové ose.   

 

3D počítačová grafika 

 
S rozvojem výpočetní techniky se pozornost v oblasti grafiky postupně přenášela z 2D 

prostředí, a to jak rastrové, tak vektorové, do oblasti 3D zpracování. Nejprve se jednalo  

o CAD systémy, které 3D svět popisovaly ve formě výkresů ve třech pohledech a měly a stále 

mají průmyslové využití například ve strojírenství a stavebnictví. Postupně se však vývoj 

přesunul k čistému 3D modelování v trojrozměrném prostoru ke ztvárnění reálného světa. 

Stejně jako ve 2D prostředí, se i zde jedná o průnik vektorové grafiky, kdy jsou modely tvořeny 

body, úsečkami a plochami a rastrovou grafikou, pomocí které jsou tvořeny textury, které 

hotový model pokrývají a dávají jim realistický vzhled. 

 

Tvorba 3D grafiky probíhá ve třech základních krocích, tedy modelování, texturování a 

renderování, na které může, ale nemusí navazovat krok čtvrtý, a to animace. Tato část je 

rozsahově mimo zaměření tohoto příspěvku. Některé části jsou vysvětleny dále v praktické 

části.  

 

Postupně se pro zpracování grafických návrhů, od modelování až po animaci, vyvinulo pár 

základních programů.  Dominantním na trhu stále zůstává profesionální program 3Ds Max 

Studio. Jedná se o komplexní program pro tvorbu 3D grafiky s příjemným uživatelským 

rozhraním. Dalším je Cinema 4D, který je lépe zaměřený na tvorbu scén. Firma Autodesk 

přišla s programem Maya. V tomto případě se jedná se o modelovací a animační program, 

který byl velmi oblíbený ve filmové produkci. Dalších možností, je celá řada, Lightwave, 

ZBrush 4, Rhinoceros nebo bezplatný Google SketchUp. Pokud se ovšem jedná o open source 

program zdarma, který má kvality prvních dvou jmenovaných komerčních produktů, je zde 

pouze Blender 3D. Zvládá jak modelování a vizualizaci, tedy texturování a renderaci, tak  

i animaci. Výhodou je, že je multiplatformní a jako bonus, že zvládá i interaktivní aplikace  

a je tedy vhodný pro tvorbu her a dajů v reálném čase. Tedy je vhodný i pro aplikaci 

fyzikálních dějů v částicových systémech.   

 

 

Částicové systémy 
 

Základem částicových systémů jsou objekty typu mesh, jenž slouží jako emitory částic [2]. 

Takto definované částice můžeme ponechat v implicitní podobě, případně jim můžeme 

přiřadit tvar jiných objektů. Problematiku částicových systémů a význam pojmů definoval již 

v roce 1983 William T. Reeves v článku „Particle Systems – Technique for Modeling a Class 

of Fuzzy Object“. Bylo to v době, kdy William T. Reeves pracoval na filmu Star Trek II: 

Wrath of Khan pro společnost Lucasfilms Ltd. Definoval, že částicové systémy slouží  
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k vytvoření jak statických, tak animovaných objektů, a to zejména takových, jenž není možné 

prezentovat jednoduše svým povrchem nebo objemem. Zejména pro jejich členitost a povahu 

takového přírodního jevu, jakými jsou například déšť, oheň a kouř. Ovšem také množství 

drobných objektů, například hejno ptáků, tráva nebo vlasy. Výhodou částicových systémů, je 

zejména jednoduchá tvorba animace. U částicových systémů se při animování nezadávají 

jednotlivé polohy a pohyb částic, tak jak by se zadávalo u samostatných objektů, ale zadává se 

pouze počáteční poloha a dále rychlost částic a funkce dle fyzikálních vlastností. S těmito 

vstupy se spustí simulace, kdy se počítají nové polohy částic.   

 

Pomocí částicových systémů můžeme simulovat stále více kategorií. Například scény ve 

filmových efektech při rozsáhlých projektech, nebo v počítačových hrách. Samostatnou 

kapitolu tvoří simulace fyzikálních jevů.   

 

Typické možnosti využití: 

 

 Ekosystémy a rostliny – jednoduše lze vytvořit travnatou louku, či les. 

 Dynamická simulace – scény, kde se pohybuje nadměrné množství objektů  

a kdy se jejich pohyb řídí fyzikálními pravidly. 

 Vizuální efekty – využití ve filmech a počítačových hrách. Různé výbuchy, 

erupce, kouř a podobně. 

 Fyzikální simulace – pokud potřebujeme přesnou fyzikální simulaci, například 

chování kapaliny v potrubí či korytě. 

 Přírodní jevy – například padající sníh, déšť nebo hejna ptáků. 

 

Částice se vyznačují a lze je popsat podle dvou kritérií. Jedná se o fyzikální vlastnosti, které 

ovlivňují zejména pohyb, jejich životnost a chování. A dále na grafické vlastnosti, které 

ovlivňují jejich zobrazování. 

 

Fyzikální vlastnosti: pozice, rychlost, síla, zrychlení, stáří, velikost, hmotnost, 

odrazivost, odpor, úmrtí 

Grafické vlastnosti: barva, textura, průhlednost, natočení 

 

 

Blender 

 
Vývoj programu Blender se datuje od roku 1995, kdy ve firmě NeoGeo vznikla první 

verze, původně volně šiřitelného programu. Následně se v roce 2001 pokusili prosadit 

s komerční verzí. Tato snaha však zkrachovala a v roce 2002 byla odkoupena původní práva  

a program Blender byl následně uvolněn jako open source [1].  

 

Program Blender je komplexní program pro 3D grafiku plně srovnatelný s programy 

jako 3DS Max Studio nebo Cinema 4D. Je určený pro tvorbu modelů, jejich texturování, 

renderování až po animaci. Je vhodný pro tvorbu her. Jedná se o multiplatformní program, jenž 

je založený na OpenGL knihovně. Poslední verzi lze díky upravené opengl.dll knihovně rozjet 

i na starších a pomalejších strojích, kde dva výše zmíněné komerční programy havarují. Má 

plně nastavitelné lokalizované uživatelské rozhraní. Vzhledem k návodům a tutoriálům je 

ovšem vhodné pracovat v původní anglické verzi. 
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Při modelování využívá práci s celou škálou základních 3D objektů, tzv. mesh, nurbs 

plochy, Beziérovými a B-spline křivkami. Dále pracuje s meta objekty a vektorovými fonty. 

Zvládá metodu „catmull-clark“ povrchů a umožňuje editaci jejich ostrosti. Při práci s mesh 

objekty lze editovat na úrovni vrchol (vertex), hrana (edge) a plocha (face) s podporou 

Booleovských funkcí. Výhodou je možnost importování dalších nástrojů jako skriptů psaných 

v jazyce Python. Při renderování se užívá rychlý Ray Tracer. Je zde také implementována 

podpora externího Yafray traceru. Dále tu je velká škála postprodukčních efektů, jako například 

halo, lens flare a další. Několik druhů materiálových shaderů pro stínování. 

 

Co se týká animace, jejíž výkon je vzhledem k této práci stěžejní, zvládá Blender 

deformační armatury, kdy podporuje dopřednou i inverzní kinematiku. Důležitá je i podpora 

autoskiningu včetně možnosti nastavení váhy deformace. V editoru nelineárních animací je 

možná automatická možnost zacyklení. U částicových systémů se využijí hojně i deformátory 

větru, gravitace, přitažlivost a odpuzování včetně detekce kolize. I zde je možné aplikovat další 

animační efekty pomocí skriptů psaných v jazyce Python. Výhodou je grafický editor pro 

realtime 3D tvorbu her, kterým lze naprogramovat logiku akce bez toho, že by byla nutná 

znalost programování. A to včetně detekce kolize a simulace dynamiky. U audia se využívá 

SDL toolkit. 

 

   
 

Obr. 1. Pracovní plocha programu Blender 

 

Částicové systémy v programu Blender 
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V předchozí části byly odděleně stručně popsány částicové systémy a program 

Blender. Tato část se věnuje nastavení a práci s částicemi v tomto programu. Předpokládá se 

již zvládnuté základní operace, jako vkládání objektů typu mesh, práce v objektovém  

a editačním okně, základy renderování a animace. Tato část se věnuje pouze a jedině práci 

s částicemi.  

 

Částicové systémy se přiřazují okně Buttons Windows v Objektovém menu „F7“, kde 

se provede výběr ikony Physics Buttons. Zde aplikujeme a nastavujeme efekty. 

 

 
 

Obr. 2. Nabídka Physics Buttons 

 

Fields and Deflection 

 

V této části menu se nastavují silová pole, která ovlivňují dynamiku simulace, a dále 

propustnost mesh objektu. Silová pole mají vliv na body vybrané oblasti a ovlivňují jejich 

pohyb. Co se týká propustnosti mesh objektu, stanoví se zde, kolik částic se od objektu odrazí 

(deflektor) a kolik jich projde. 

 

 
 

Obr. 3. Nabídka Fields and Deflection 

 

V nabídce Fields (pole) lze vybrat typ silového pole. Sférický stanoví stálé působení, 

a pokud je kladná hodnota, znamená to směrem ke středu, pokud záporná, jedná se  

o odpuzující sílu. Nastavení MaxDist při záporné síle lze využít pro rychlejší kolize. Vortex, 

neboli vír, vytváří spirálovité pole, využitelné například při tornádu. Osa určuje směr spirály. 

Wind, vítr, působí v jednom směru.  

 

Dále se zde nastavuje síla silového pole (Strenght), její pokles se vzdáleností (Fall-off) 

a již zmíněné nastavení maximální vzdálenosti, na kterou silové pole působí (Use MaxDist). 

Zde se nastaví poloměr, uvnitř kterého síla působí. Nastavení Deflection umožňuje měnit 

hodnoty pro částice a pružné objekty (Particles, Soft Body). Pokud jej aktivujeme, můžeme 

nastavit Damping, tedy sílu, jakou se částice odráží od povrchu. Od nuly do jedné, přičemž 
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nula znamená, že se odrazí stejnou silou, jako dopadnou a jedna, že se neodrazí vůbec. Je zde 

také možné nastavit náhodnou proměnou pro odraz, Rnd Damping. Propustnost, tedy jak 

velké procento částic projde, nastavujeme opět od nuly do jedné v nabídce Permeability. 

Tlumení, Damping, se nastavuje i pro pružné objekty, ovšem zde se nachází navíc ještě 

nastavení vnitřní a vnější strany (Inner/Outer), které stanovují výšku výplně, aby se předešlo 

protínání. 

 

Particles 

 

Aktivací tlačítka New na panelu Particles se zobrazí dva nové panely.  Particles  

a Particles Motion. Zde se přiřazují částicové systémy. V Particles lze rušit zvolený částicový 

systém (Delete), přepočítat (RecalcAll), nebo zapnout statický částicový systém (Static). 

Statické částicové systémy se využívají u vlasů nebo trávy. Pokud dojde k výběru Static, 

aktivuje se ještě Animated, které umožňuje pohyb v animaci. V nabídce Emit se určuje 

množství emitovaných částic a jejich počátek a konec a životnost jednotlivé částice. Materiál 

částic se určuje v nabídce Display včetně zdroje emitování. Unborn a Died je zobrazí ještě 

před vznikem a po zániku. Částice lze zobrazit i jako vektory (Vect). V nabídce From se 

vybere, odkud se mají částice emitovat. Zda z vrcholů (Vertex), nebo na plochách (Faces). 

Určuje se zde i hustota a náhodnost generování (VGroup, Rand). V Children lze určit, jak se 

budou chovat potomci zaniklých částic až po třetí generaci.  

 

 
 

Obr. 4. Particles a Particle Motion 

 

Karta Particle Motion určuje pohyb částic. Pohyb se definuje přes klíčové pozice 

(Keys), kde se stanoví jejich počet. Vyšší hodnota znamená plynulejší pohyb. BSpline zlepší 

propojení mezi klíči a Seed má vliv na životnost částic. RLife určuje rozdílnou životnost 

částic. Ve Velocity se určí počáteční rychlost částic (Normal), Object za pohybu emitoru, to 

bude využito v praktické ukázce ohňostroje, dále náhodný směr a texturu částice. Damping 

zde určuje tření částic a tím jejich rychlost. Čím větší tření, tím jsou pomalejší. Při Texture 

Emision se emitování závisí na přidělené textuře. Force stanoví směr emitace částic v osách 

x,y,z. Vpravo dole se nachází proměnné, které určují pohyb částic v závislosti na textuře. 

 

Soft Body 

 

Karta Pružné objekty řeší animaci u tohoto typu objektů, kdy se zde nastavují různé 

vlivy ovlivňující chování vrcholů nebo hran. Jsou zde dvě metody, goal a spring. První 

nastavuje rozsah působnosti efektu pomocí vrcholových skupin. Druhá zajišťuje, že hrany si  

u objektu snaží udržet stejnou rozteč.  
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V záložce Soft Body je možné nastavit v Bake settings první  a poslední klíčový 

snímek, mezi kterými dojde k přepočítání efektu v tolika krocích, kolik stanovuje proměnná 

Interval. Přepočítání spouští volba Bake. Dále je možná nastavit na této kartě hodnotu tření 

objektu s prostředím (Friction), gravitaci (Grav), hmotnost vrcholů (Mass), kdy kombinace 

gravitace a hmotnosti vrcholů způsobí rychlejší pád. Rychlost animace (Speed) a pružnost 

vrcholů a hran (Use Goal, Use Edges). Další nastavení ovlivní kolidující vrcholy a hrany 

(CEdg, CFac), případně nastaví tuhost a tření (EStuff, ADump). Za zmínku stojí nastavení 

Aero, kdy se jedná o zavedení fyziky aerodynamiky. 

 

 
 

Obr. 5. Soft Body 

  

Soft Body Collision 

 

Poslední nastavení, které je potřebné pro zamýšlené projekty, se nachází v kartě kolizí 

u pružných objektů. Tato nastavení jsou založena na fyzikálních zákonech a určují chování při 

kolizi mezi pružným a pevným objektem nebo mezi dvěma pružnými objekty. Pod Self 

Collision se nachází další nastavení, jako například poloměr koule (Ball Size), kde dochází ke 

kolizi. Tato koule je vysokoelastická a její další parametry určují tlačítka Mam, Av, Min, Max 

AvMiMa. Jedná se o proměnné rovnice, podle které dojde k přepočtu kolize. 

 

 
 

Obr. 6.  Soft Body Collision 

 

Nastavení BStiff aktivuje pružnost a BDamp odrazivost. Tedy určují chování částice 

při dopadu. Opět se zde nachází i nastavení pro počet kroků (Mins, Maxs) a kvalitu animace 

(ErrorLim). Další nastavení jsou již známa z jiné karty, až na Fuzzy, kdy se jedná o nastavení 

neurčité srážky. 
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V Blenderu se nachází ještě jedna část, týkající se částicových systémů, a sice Fluid 

Simulation, která byla zavedena až v posledních verzích. Jak z názvu plyne, jedná se  

o simulaci pohybu kapalin. Jedná se o propracovaný systém s velkou výpočetní zátěží. Dá se 

říct, že se jedná o unikátní systém, kde se definuje nejenom objekt znázorňující kapalinu, ale  

i přítoky a odtoky a také pevné překážky. Tato simulace je mimo zorné pole této práce. 

 

S výše uvedenými znalostmi lze nyní simulovat částicové systémy například pro 

simulaci ohňostroje.  

 

 

Praktický příklad využití- ohňostroj 

 
V marketingu se často využívají animace různých světelných efektů. Jedním z nich bývá 

často ohňostroj. Lze ovšem využít i ve službách, jako simulaci při objednávce. Základem pro 

zpracování v programu Blender jsou výše uvedené částicové systémy. Následuje praktická 

ukázka.  

 

Pro Emitor využijeme mesh Plane a volíme poměrně větší rozměr částicového systému, 

asi 15BU (jednotek blenderu). Vložíme částicové systémy, jeden vlevo a jeden vpravo 

s hodnotami: Amount: 25, Sta: 1, End: 250, Emit from: (Random, Faces, Even, Random), Initial 

Velocity, (Normal: 22, Random: 7), AccZ: -9.8, Visualisation: Line (Back: 1.1) 

 
Obr. 7. Vložení částicového systému. 

Několik částic bude vytvořeno v prvních 250 snímcích animace (frames). Nastaví se 

gravitace, rychlost, životnost a body trajektorie. Visualizace (Line) nastaví částicím dlouhou 

trajektorii. Hodnota Bake částicového systému se nastaví na 500 pro konečný snímek. Ještě se 

musí nastavit Halo efekt pro materiál.  Aktivuje se Halo v panelu Links and Pipeline 

s hodnotami: Halo: color red, Halo Size: 0.421, Hard: 35 

Jako další se nastaví Reactor v panelu Particle Systém. Nastaví se hodnoty pro první 

částicový systém a poté se vytvoří nový pro druhý. 

 
Obr. 8. Reactor 

Hodnoty se nastaví následovně: Activate React on: Death., Life: 104, Emit from: 

Particles. Cíl (Target) není nutný a nemusí se nastavovat, pokud je stejný objekt jako reactor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blender3D_AddingAParticleSystem.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blender3D_Fireworks-Reactor1-2.48a.png
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Ale musí se nastavit počet cílů částicového systému. V panelu Physics se nastaví následovné 

hodnoty: Particle: 0.345, Reactor: 10, AccZ: -0.09, Brown: 3.86. Protože nastavení reactoru 

pro hvězdu je přesunuto mimo emitující částice, Brown pohyb dovolí trajektorii získat efekt 

pohybu ve větru.Nastaví se materiál číslo „2“ v panelu Visualization a současně v Bake se 

nastaví koncový snímek na 500.  

Nyní se nastaví Materiál pro první částicový systém. Jako první se vybere nový 

materiál v panelu Link and Materials tlačítkem editace. Poté se nastaví podle obrázku 9. 

Nastaví se ještě textura Clouds s hodnotou Noise „3“. Další hodnoty ponecháme nezměněné. 

Podobné uděláme u druhého částicového systému s tím, že nastavíme Alpha hodnotu  

u materiálu následovně: První Ipo key na snímku číslo 1 (Alpha=1), dále druhý Ipo key na 

snímku číslo 86 (Alpha=0.75) a třetí Ipo key na snímku číslo 101 (Alpha=0). Stejné se nastaví 

i pro druhý částicový systém. 

 
Obr. 9. Materiál 

Součástí ohňostroje je i kouřová stopa (Smoke Trail), který se vytvoří jako třetí  

a poslední částicový systém opět v Reactoru ve vazbě na druhý částicový systém.   

 
Obr. 10. Smoke Trail 

Nastavení hodnot je následující: Amount: 100000, React on: Near, Emit from: Particles, Life: 

75, Rand: 0.4, Target Sys: 2, Material: 3,  Jako koncový snímek se v Bake nastaví opět 

hodnota 500.  

 
Obr. 11. Material 3 

Materiál pro Trail částicový systém, což je konečný krok se vytvoří jako nový, již třetí, 

materiál v panelu Link and Materials tlačítkem object. Přiřadí se existující textura Clouds 

z materiálu 2 také materiálu 3, ovšem barva se vybere tmavě modrá v panelu Map To.   

Tím je tvorba jednoduchého ohňostroje hotová a následně lze spustit animaci. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blender3D_Fireworks-Reactor1-Material-2.48a.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blender3D_Fireworks-Reactor2-2.48a.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blender3D_Fireworks-Reactor2-Material-2.48a.png
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Obr. 12. Ohňostroj v Blenderu 

 

Závěr 
Cílem práce je ukázat využití 3D programů pro simulaci nevratného děje, což ohňostroj jistě 

je, a jak mohou být tyto programy nápomocné při rozhodování. Ušetří se tím značné finanční 

prostředky. Samozřejmě lze interpretovat na všechny oblasti, kde je možné děj ztvárnit 

množstvím malých objektů a definovat jako částicový systém. Použitý program Blender má tu 

výhodu, že se jedná o open source multiplatformní program, přičemž částicový systém 

založený na fyzikálních zákonech má propracovaný lépe, než mnohé komerční programy. 

Mimo téma práce se jedná třeba o simulace tekutin, které byly zavedeny až v posledních 

verzích. Z tohoto důvodu je dobré výuku 3D počítačové grafiky zavést i na školách, které 

primárně nejsou specializované na IT obory. 
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