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ÚVOD  

 
Rok 2020 je ve znamení 14. výročí založení Vysoké školy obchodní a hotelové.  

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

trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu.  

Na konference se setkávají zástupci akademických obcí vysokých škol, výzkumných 

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

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

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

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

workshopu, který je součástí programu.  

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

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

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

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

různých odvětví služeb. Vysoká škola obchodní a hotelová svým působením přispívá k rozvoji 

těchto schopností, a to jak prostřednictvím svých vědeckovýzkumných aktivit, tak snahou 

neustále rozvíjet a inovovat své studijní programy. Jako relativně mladá vysoká škola se 

nezaměřuje pouze na teorii, ale cílí dále – zejména do podnikové sféry a úzké provázanosti s 

praxí. Flexibilně reaguje na požadavky trhu práce prohlubující obor cestovního ruchu, 

hotelnictví a gastronomie, což dokazuje velmi vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce.  

 

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

1. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj  

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

3. Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu  

4. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu  

 

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

přinese konference spoustu zajímavých informací a poznatků obohacujících pedagogický 

proces, vědeckovýzkumnou činnost a sepětí vědy a výzkumu s praxí. 

 

 

 

 

Brno, 1. dubna 2020      prof. Ing Stanislav Kráčmar, DrSc. 
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ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ VE STRAVOVACÍCH 

SLUŽBÁCH 

ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS IN CATERING SERVICES 

 
PAVLA BUREŠOVÁ, KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, KATARINA MRKVOVÁ, 

MIROSLAV FISERA 

 

Abstrakt 

Cílem článku je upozornit na vybrané aspekty, které vykazují změny ve stravovacích službách. 

První část zobrazuje údaje o vývoji počtu pracovníků a poklesu počtu aktivních provozoven 

v odvětví pohostinství. Mezi sledované aspekty patří vývoj počtu pracovníků a průměrné hrubé 

mzdy v odvětví. Zobrazeny jsou rovněž změny v tržbách za poskytované služby. Vzhledem k 

vykazovaným výsledkům, byly sledovány požadavky na klíčové dovednosti, které vyžadují 

zaměstnavatelé gastronomických provozoven od absolventů škol.     

 

Klíčová slova: 

Stravovací služby, aktivní provozovny, pracovníci, dovednosti. 

 

Abstract 

The aim of the article is to highlight selected aspects that show changes in catering services. 

The first part shows data on the development of the number of employees and the decrease in 

the number of active establishments in the hospitality industry. The monitored aspects include 

the development of the number of employees and average gross wages in the sector. Changes 

in revenue for services are also shown. In view of the reported results, the key skills 

requirements required by employers of gastronomic establishments from school graduates were 

monitored. 

 

Key words: 

Catering services, active establishments, employees, skills. 

 

Úvod 
„Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského 

podniku za účelem jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost. Hostinská činnost je 

definována jako: činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední 

spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány“ (Anonym 6, 2020). V současnosti se stále 

zvyšuje zájem o nákup stravovacích služeb, který podporuje růst v celém odvětví. Veřejné 

stravování zahrnuje procesy – hromadnou výrobu pokrmů (nápojů), prodej a spotřebu pro různé 

segmenty zákazníků, které jsou uskutečňovány a nabízeny mimo domácnosti. Stravovací 

služby se liší od dalších služeb několika aspekty: na jednom místě dochází k propojení výroby, 

expedice a spotřeby, což ovlivňuje nároky na vybavení provozoven (o odbytové středisko); 

rychlá reakce a přizpůsobení se požadavkům zákazníků ovlivňují výrobní plán, organizaci práce 

a časový harmonogram; propojení s prodejem nápojů a servis. Změny v sektoru společného 

stravování mohou ovlivnit finální kvalitu poskytovaných služeb. 
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Materiál a metodika 
 

Materiál a sekundární data pocházejí z citovaných zdrojů, studií a dostupných informací ČSÚ. 

Bylo využito metody rešerše, sumarizace a komparace dostupných dat, která byla přenesena do 

tabulek a grafů a vyhodnocená. Cílem studie je komparace vybraných aspektů, které ovlivňují 

gastronomické služby. Mezi zkoumané prvky patří vývoj trhu, tržeb, počtu zaměstnanců a mezd 

v gastronomických provozovnách. Dílčí cíle jsou zaměřeny na zmapování požadavků 

zaměstnavatelů v gastronomii na klíčové dovednosti pracovníků, které mohou ovlivnit 

potenciální vývoj služeb.   

 

Výsledky a diskuze 
Stravovací služby se proměňují v mnoha směrech. S ohledem na měnící se nabídku hosté 

očekávají odpovídající úroveň poskytovaných služeb. Současný host je velmi náročný, kritický 

a často srovnává, což mu umožňují dostupné informace. Spotřebitel má vzhledem 

k rozvinutému trhu značný výběr gastronomických zařízení s bohatou nabídkou poskytovaných 

služeb. Vznikají stále nové koncepty, ale podle údajů ČSÚ lze sledovat pokles počtu aktivních 

gastronomických provozoven, od roku 2012, s výjimkou růstu v roce 2016. Podle posledních 

sledovaných údajů v roce 2017 je 48778 provozoven. Vývoj počtu provozoven vykazuje Graf 

1.   

 

 

Graf 1: Vývoj počtu stravovacích provozoven 2007-2017 

             (Zdroj: ČSÚ v sekci Obchod, pohostinství, ubytování (Anonym 1, 2020) 

 

Klesá počet provozoven, ale stále narůstá počet pracovníků, vzhledem k vysoké fluktuaci v 

odvětví. Následující tabulka zahrnuje všechny pracovníky, kteří nastoupí do provozu a jsou 

zaevidování (včetně zkrácených úvazků, pracovníků krátkodobě zaměstnaných na dohodu a 

pracovníků, kteří odcházejí během zapracování aj.). Druhý řádek pak zobrazuje evidenční počet 

pracovníků přepočtený na skutečné počty plně zaměstnaných osob. Vzhledem k vysoké 

fluktuaci v oboru je průměrný přepočtený počet pracovníků výrazně nižší, viz tabulka 1.  
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Tabulka 1:  Vývoj počtu pracovníků ve stravování a pohostinství (CZ-NACE 56)  

roky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zaměstnanců 

celkem  

134 

688 

134 

221 

134 

467 

128 

216 

129 

363 

130 

091 

134 

531 

139 

551 

Evidenční počet 

zaměstnanců  

- přepočtený 

86 

228 

83 

896 

84 

648 

79 

332 

80 

078 

80 

405 

83 

633 

88 

780 

Zdroj: ČSÚ v sekci Obchod, pohostinství, ubytování (Anonym 2, 2020) 

Fluktuace v oboru souvisí s mnoha aspekty, ale také se zvyšujícími se nároky na odborné 

dovednosti pracovníků a často modifikovanými službami. Pohostinství je charakteristické 

stálými požadavky na změny v nabídce, technologiích, profesních dovednostech, ale také např. 

v celodenním provozu až do večerních hodin, včetně nepřetržitého provozu o víkendech a 

svátcích. Požadovaným výkonům však neodpovídají mzdy pracovníků. Následující graf sleduje 

vývoj mezd v odvětví gastronomie v CZK, i když mzda roste, dosahuje 51,6 % průměrné mzdy 

– v roce 2018 dosáhla průměrná mzda v ČR 31 885 Kč (Anonym 2, 2020).  

 

 
 

 

Graf 2: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v gastronomii podle dat ČSÚ 

Zdroj: Upraveno podle dat ČSÚ (Anonym 2, 2020) 

 
 

 

Graf 3 vykazuje úroveň vývoje tržeb za služby v celém odvětví stravování, v období 2010-

2018. Z vykazovaných údajů ČSÚ je patrný stálý růst tržeb od roku 2014.  
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Graf 3: Vývoj tržeb ve stravování 2010-2018 

Zdroj: Upraveno podle dat ČSÚ (Anonym 3) 

 

Vzhledem k vývoji ve sledovaném resortu a značnému podílu lidské práce, byly sledovány také 

požadované dovednosti zaměstnavatelů od pracovníků v gastronomii. Graf vykazuje 

procentuální nároky na klíčové schopnosti a dovednosti pracovníků v gastronomii vyžadované 

od dotazovaných zaměstnavatelů. Za klíčovou dovednost považuje 57,6 % zaměstnavatelů 

schopnost nést odpovědnost a řešit stresové situace. 53,2 % zaměstnavatelů vyžaduje schopnost 

řešit problém a následuje dovednost umění jednat s lidmi. Více než 40 % zaměstnavatelů 

vyjadřuje požadavek na schopnost pracovat v týmu a schopnost učit se novým dovednostem, 

následuje adaptabilita a flexibilita. Více viz Graf 3. 

 
Graf 3: Klíčové schopnosti pracovníků – absolventů škol 

Zdroj: zpracováno podle dat (Anonym 5, 2020) 

 

Mnohdy podceňované jsou dovednosti z hlediska rizik a ohrožení bezpečnosti hosta. V praxi 

se jedná např. o používání správné techniky a technologie při zpracování pokrmů a uplatnění 

standardů hygieny. Odvětví pohostinství se proměnilo a s tím i požadavky na schopnosti a 

dovednosti pracovníků, které by měly být přeneseny do institucí poskytující odborné 

vzdělávání a připravit požadované absolventy pro praxi. Nabízí se analýza osobních kvalit, 
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kompetencí a sebereflexe každého, kdo se podílí na vzdělávání. Změny by měly nastat ve 

způsobu předávání informací, v didaktice a osobním přístupu, s ohledem na vznik stále nových 

profesí a specializací.  

Mezi aktuální schopnosti, které jsou v současnosti požadovány od mnoha profesí v 

pohostinství, jsou činnosti spojené s digitalizačními procesy a využíváním technologií. Nabídka 

služeb v gastronomii se mění např. na bázi využívání aplikací pro Android a iOS, které 

informují zákazníky o aktuální nabídce. Příkladem je aplikace „Máme chuť“, která pojímá 

návštěvu restaurací jako soutěž o odměny. Na základě stanovení a splnění zákazníkova cíle je 

v aplikaci získáván bonus v podobě měsíčního kreditu, který může být využíván v dalších 

provozovnách (Anonym 7, 2020). Nesnězeno je aplikace nabízející denní přehled provozoven, 

ve kterých nabízejí neprodané pokrmy. Ty si uživatelé Nesnězeno mohou koupit levněji. 

Funguje např. v restauracích v Brně, kde lze vybírat z 32 provozoven. Cena nabízených pokrmů 

je vždy snížená o 30 % (Anonym 4, 2020). 

 

Závěr 
Segment gastronomických služeb je charakteristický stálými požadavky na změny v nabídce, 

technologiích, profesních dovednostech, ale také např. v celodenním provozu až do večerních 

hodin, včetně nepřetržitého provozu o víkendech a svátcích. Podle sledovaných údajů ČSÚ byl 

zaznamenán pokles počtu aktivních gastronomických provozoven, který dosahuje podle 

posledních sledovaných údajů 48778. S rozvojem odvětví gastronomie souvisí stále se 

zvyšující nároky na pracovníky, odborné dovednosti a modifikované služby. Požadovaným 

výkonům však neodpovídají mzdy pracovníků, což často vede k vysoké fluktuaci. Pohostinství 

má specifické požadavky na schopnosti pracovníků. Mezi klíčové dovednosti pracovníků – 

absolventů, které vyžadují zaměstnavatelé v gastronomii, patří: schopnost nést odpovědnost, 

schopnost řešit problém a umět jednat s lidmi, schopnost pracovat v týmu a schopnost učit se 

novým dovednostem a být flexibilní. Na článek navazují dvě hlubší studie. První je zaměřená 

na vzdělávání v resortu hotelnictví a další zkoumá proměny gastronomických služeb.  
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HODNOTENIE KVALITY SYROV Z DVOCH FÁZ LAKTÁCIE DOJNÍC 

 

EVALUATION OF CHEESE QUALITY FROM TWO STAGES OF LACTATION OF 

COWS 

 
 

JURAJ ČUBOŇ, PETER HAŠČÍK, ADRIANA PAVELKOVÁ, JANA TKÁČOVÁ, 

 LUKÁŠ HLEBA 

 

Abstrakt   

Primárnym cieľom práce bola analýzy fyzikálno-chemických a senzorických parametrov 

tradičných slovenských syrov, polooštiepka údeného, tvarohu a urdy. Syry z mlieka kráv sme 

rozdelili do dvoch skupín na základe štádia laktácie. Syry z mlieka z 1.štádia (od 5. dňa po 

otelení do 100 dní laktácie) a 2.štádia (od 100 dní laktácie do zasušenia).  Senzorické znaky 

kvality sme hodnotili komisionálne 5-bodovým systémom. Pri senzorickom hodnotení 

polooštiepka údeného, tvarohu a urdy sme nezistili výrazné rozdiely medzi 1. a 2. štádiom 

laktácie. Analýzou základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (stanovenie obsahu tuku, 

obsahu sušiny, tuku v sušine -t.v.s., titračnej kyslosti, NaCl) sme zistili u polooštiepka údeného 

z 1.štádia laktácie obsah tuku 28,63 %, obsah sušiny 54,68 %, t.v.s. 55,55 % a titračná kyslosť 

64,98 ˚SH. V 2. štádiu laktácie obsah tuku 25,74 %, obsah sušiny 52,19 %, t.v.s. 48,27 % a 

titračná kyslosť 75,83 ˚SH. Obsah NaCl bol zhodne takmer 4,11 % resp. 4,10 % a vo výrobku 

pôsobil senzoricky vyvážene. Obsah NaCl v tvarohu a urde bol len na úrovni jej prirodzeného 

obsahu v mlieku, v tvarohu bol 0,36 %, resp. 0,40 %, v urde 0,27 %, resp.  0,31 %.     

  

Kľúčové slová:  

tradičné syry, senzorické hodnotenie, fyzikálno-chemické ukazovatele kvality 

 

Abstract 

 The primary aim of the work was to analyze the physico-chemical and sensory parameters of 

traditional Slovak cheeses, Smoked Polooštiepok, Curd and Urda. We have divided cow's milk 

cheeses into two groups based on the lactation stage. Milk cheeses from Stage 1 (from 5 days 

after calving to 100 days lactation) and Stage 2 (from 100 days lactation to drying). In the work 

were evaluated the sensory quality parameters by the 5-point system. In sensory evaluation of 

Smoked Polooštiepok, Curd and Urda there was not find any significant differences between 

the 1st and 2nd stage of lactation. Analysis of basic physico-chemical indicators (fat content, dry 

matter content, fat in dry matter, titration acidity and NaCl) we found in the Smoked 

Polooštiepok from the first stage of lactation fat content 28.63%, dry matter content 54.68%, 

fat in dry matter 55.55%, and titration acidity 64.98 ˚SH. In the second stage of lactation fat 

content was 25,74%, dry matter content 52,19%, fat in dry mater, 48.27%, and titration acidity 

75.83 ˚SH. The NaCl content was similarly almost 4.11% and 4.10%, respectively and sensory 

balanced in the product. The content of NaCl in Curd and Urda was only at the level of its 

natural content in milk, in Curd it was 0.36%, respectively 0.40%, in Urda 0.27%, 0.31% 

respectively. 

 

Key words:  

traditional cheeses, sensory evaluation, physico-chemical quality parameter 
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Úvod 

Syry tvoria veľkú skupinu rôznorodých výrobkov ich vlastnosti závisia od ich technológie 

výroby a zrenia (Jamrichová, 2000; Remón et al., 2016).  

Korbáčiky sú tradičné slovenské syry a o syre spletenom zo syrových nití do podoby korbáčika 

neboli žiadne literárne pramene. Vykysnutý hrudkový syr sa nakrája do teplej vody 60 °C a 

nechá sa roztopiť a surovina sa mieša. Z vymiesenej syroviny sa začnú vyťahovať nite, ktoré 

padajú do studeného slaného roztoku, kde rýchlo tuhnú. Osušené syrové nite sa splietajú do 

korbáča. Charakteristické senzorické vlastnosti sú dané vytvorenou vláknitou štruktúrou 

vytiahnutých nití z pareného syrového cesta a špecifickým tvarom korbáčika vzniknutého po 

zapletení jednotlivých nití do korbáčikov (Kerestéš et al., 2003; Herian 2011).  

Parenica okrúhla je pravým predstaviteľom parených syrov slovenského syrárstva. Sú to 

zvinuté pásiky previazané niťami zhotovenými z rovnakého materiálu ako syr. Parenica je 

mäkký, nie trvanlivý syr. Vyrába sa zo syroviny, z ktorej sa vyberajú kúsky a zohrievajú sa v 

horúcej vode (teplej 70 °C), čím syrovina zmäkne a stane sa plastickou. Potom sa z nej dajú 

vyťahovať 3 až 5 m dlhé a 5 cm široké pásiky. Po vysolení sa pásiky stáčajú do kotúča a 

previažu sa syrovými niťami. Parenica sa môže konzumovať buď po čiastočnom vysušení, 

alebo až po zaúdení (Palo, 2000).  

Syr hranatý je čerstvý hrudkový syr vyrobený tradičnou technológiou zakľaganím kravského 

mlieka a vytlačením prebytočnej srvátky zo syreniny. Je prírodný polotvrdý plnotučný syr, 

údený alebo neúdený. Surové mlieko sa pasterizuje, nasleduje syrenie a príprava syrových zŕn. 

Zmes srvátky a syrového zrna sa potom vypúšťa do pripravených foriem, v ktorých sa syr za 

asi 80 minút vylisuje do žiadanej tuhosti. Vylisované syry sa solia v roztoku 24 hodín a ďalších 

24 hodín syr schne (Kerestéš et al., 2016).    

Urda je srvátkový syr. Pri výrobe syrov je vedľajší produkt srvátka. Srvátka sa zohreje na 

teplotu 70 °C a miernym zvyšovaním teploty až do 90–95 °C sa varí, pričom sa na povrchu 

vytvárajú súvislé biele vločky zložené zo srvátkových bielkovín, zbytkového tuku, laktózy a 

minerálnych solí. Pri vyššej teplote sa jemne nadvihuje stred, kde sa vytvára veľká bublina. Po 

prasknutí bubliny sa srvátka nechá vychladnúť, kde dôjde k oddeleniu zostávajúcej srvátky. Po 

vychladnutí sa z povrchu pozbiera hotová urda (Gajdošík a Polách, 1988). 

Všeobecne srvátkový syr je plnotučný srvátkový ľahko roztierateľný syr, ktorý sa vyrába z 

tepelne ošetrenej sladkej srvátky. Oproti tvarohu je jemnejší a sladký. V závislosti od použitej 

výrobnej metódy sa srvátkové syry môžu, byť mäkkej až tvrdej konzistencie. Sú ľahko 

stráviteľné vhodné pre všetky vekové kategórie (Keresteš et al., 2016).  

Cieľom práce bolo analyzovať kvalitu tradičných syrov polooštiepok údený, tvaroh a urda 

vyrobených z mlieka kráv v 1. fáze laktácie sú dojnice 100 dní po otelení a 2. fáze laktácie sú 

dojnice od 100 dní laktácie až do zasušenia.  

   

 Materiál a metodika       

 V práci sme analyzovali kvalitu tradičných syrov vyrobených z mlieka kráv: 

 - v 1. fáze laktácie sú dojnice od 5 dní do100 dní po otelení, 

-  v 2. fáze laktácie sú dojnice od 100 dní laktácie až do zasušenia.  
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V práci sme analyzovali v každej fáze laktácie 10 vzoriek tradičných syrov: polooštiepok údený 

(n=10), tvaroh (n=10), urda (n=10).  

Pre výrobu syrov sme použili surové kravské mlieko získané od kráv pinzgauského plemena. 

Populácia pinzgauského plemena patrí do skupiny ohrozených plemien dobytka.  

Toto plemeno je typické svojou nenáročnosťou a húževnatosťou. Nemá síce vysokú produkciu 

mlieka a výťažnosť mäsa, ale je prispôsobené aj horším podmienkach a slabšej krmovinovej 

základni (Keresteš et al., 2016).  

 

Analýza tuku a sušiny  

Obsah tuku sme stanovili acidobutyrometrickou metódou a sušiny pomocou prístroj ULUTA 

X (Čuboň et al., 2012). 

 

Titračnú kyslosť sme stanovili podľa STN 57 0530 v stupňoch Soxhlet – Henkela (°SH).   

Obsah NaCl sme stanovili priamou argentometrickou titráciou z výluhu syra, pomocou 

Móhrovej metódy (Čuboň et al., 2012).  

  

Hodnotenie senzorických vlastností 

Pri zmyslovom hodnotení jednotlivých syrových vzoriek sme hodnotili: chuť a vôňu, vzhľad a 

farbu, konzistencia syrových mliečnych výrobkov.  

 Bodové hodnotenie bolo vyjadrené nasledovne: 

- úplná zhoda s predloženými senzorickými požiadavkami 5 bodov,  

- minimálna odchýlka 4 body,  

- viditeľná odchýlka 3 body,  

- značná odchýlka 2 body a  

- veľmi výrazná odchýlka 1 bod  

 

Polooštiepok údený: povrchový vzhľad – na povrchu jemne zaúdený, žlto hnedý po údení – 5 

bodov Vzhľad na kroji – hladký bez viditeľných trhliniek. Farba na reze – typická pre výrobok 

s vysokým obsahom tuku – 5 bodov. Vôňa – príjemná po údení. Chuť – typická pre výrobok 

jemne slaná mierna po dyme – 5 bodov. Konzistencia – jemná na povrchu výrazne vláknitejšia.  

Tvaroh: vzhľad – hrudkovitý, typický pre klasické domáce tvarohy – 5 bodov. Farba – biela s 

jemným nádychom do žlta. Vôňa – jemne mliečne kyslá bez cudzích prímesí typická pre tvaroh. 

Chuť – príjemne kyslastá. V tejto šarži nebola štartovacia kultúra – 4 body Konzistencia – 

vodnatá menej typická pre tvaroh – 4 body 

Urda: Vzhľad – veľmi jemne hrudkovitý. Farba – mliečna biela s typickým odtieňom. Chuť   – 

príjemne jemná nasladlá – 5 bodov. Konzistencia – rozplývajúca sa na jazyku – 5 bodov.  

 

Štatistické spracovanie výsledkov  

Získané výsledky boli štatisticky spracované pomocou programu SAS 9.3 d využitím aplikácie 

E enterprise GUIDEx42.  
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Výsledky a diskusia      

Polooštiepok údený patrí medzi parené syry, bol vyrobený z čerstvého hrudkového syra 

osobitne z mlieka kráv v 1. (do 100 dní) a 2. (nad 100 dní) štádiu laktácie (Tab. 1). Polooštiepok 

údený bol vyrobený z hrudkového syra, tvarovaný vo forme a následne zahriaty v celom objeme 

na teplotu 60 °C, kedy získal požadované senzorické vlastnosti. Po výrobe bol solený v 16% 

roztoku NaCl 5 hodín. Hotový polooštiepok získal typické vlastnosti pre výrobok, výrazne tuhý, 

vláknitý a príjemne slaný. Senzorické vlastnosti s výnimkou konzistencie boli hodnotené plným 

počtom bodov 5 bodovej stupnice.  

 

Tabuľka 1 Hodnotenie senzorických vlastností polooštiepka údeného z 1. a 2. štádia 

laktácie 

Parameter Chuť 

a vôňa  

Vzhľad Farba 

cesta 

Konzistencia Spolu 

Polooštiepok do 100 dní 

laktácie 

5,0±0,00 5,0±0,0 5,0±0,00 4,9±0,22 19,9±0,22 

Polooštiepok nad 100 dní 

laktácie 

4,9±0,22 5,0±0,0 4,9±0,22 5,0±0,00 19,8±0,27 

t-test  - - - - - 

 

Vzorky z mlieka v druhom štádiu laktácie mali tiež vysoké senzorické hodnotenie, avšak vôňa 

a chuť v druhej vzorke mala bodové hodnotenie 4,5 pre výraznejšiu kyslú chuť.  

Uvedené vzorky syra spĺňali najvyššie bodové hodnotenie pre polooštiepok údený: povrchový 

vzhľad - na povrchu jemne zaúdený, žlto hnedý po údení, vzhľad na kroji - hladký bez 

viditeľných trhliniek, farba na reze-typická pre výrobok s vysokým obsahom tuku, vôňa - 

príjemná po údení, chuť - typická pre výrobok, jemne slaná mierna po dyme, konzistencia - 

jemná na povrchu výrazne vláknitejšia. Významne sa na hodnotení prejavil aj optimálny obsah 

soli, ktorý je typický pre výrobok. 

 

Tabuľka 2 Senzorické hodnotenie tvarohu z 1. a 2. štádia laktácie 

 Parameter Chuť  

a vôňa  

Vzhľad Farba 

cesta 

Konzistencia Spolu 

Tvaroh do 100 dní 

laktácie 

4,0±0,0 4,4±0,54 4,6±0,54 4,3±0,44 17,5±1,41 

Tvaroh nad 100 dní 

laktácie 

4,0±0,5 4,6±0,22 4,7±0,44 4,5±0,35 17,8±0,9 

T- test - - - - - 

 

Tabuľka 2 uvádza senzorické hodnotenie tvarohu vyrobeného z mlieka kráv 1. a 2. fázy štádia 

laktácie. Tvaroh bol vyrábaný klasickou technológiou len skvasením mlieka bez použitia 

syridla a následným zahriatím na 50 °C, kedy došlo k vyzrážaniu. Mlieko pre výrobu tvarohov 

bolo odtučnené, čo mohlo negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti tvarohu.   

Priemerné bodové hodnotenie tvarohu z mlieka v 1 fáze laktácie za ukazovateľ chuť a vôňa 4 

body, za ukazovateľ vzhľad 4,4, farba cesta 4,6 a konzistencia 4,3 bodu.  
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Priemerné hodnotenie tvarohu z mlieka v 2. fáze laktácie bolo takmer zhodné. Ukazovateľ 

vzhľad 4,6, farba cesta 4,7 a konzistencia 4,5 bodu. Pri ukazovateľoch chuť a vôňa hlavne z 

mlieka kráv v 2. fáze laktácie bolo vo väčšine prípadov bodové hodnotenie znížené pre nahorklú 

chuť, čo mohlo byť v zhode s poznatkami (Gajdůšek, 1998) ovplyvnené neštartérovou kultúrou 

mikroorganizmov. Pre ukazovateľ konzistencia bolo nižšie bodové hodnotenie ovplyvnené pre 

nevyrovnanú hrudkovitú konzistenciu, čo mohlo byť ovplyvnené nižšou teplotou záhrevu.  

 

Tabuľka 3 Senzorických hodnotenie urdy z 1. a 2. štádia laktácie  

Parameter Chuť  

a vôňa  

Vzhľad Farba cesta Konzistencia Spolu 

Urda do 100 dní laktácie 4,8±0,44 5,0±0,0 4,0±0,54 4,0±0,0 18,2±0,83 

Urda nad 100 dní laktácie 4,9±0,22  5,0±0,0 4,4±0,54 4,0±0,0 18,3±0,67 

T- test - - - - - 

 

Urda (Tab. 3) je tradičný mliečny výrobok vyrábaný zo srvátky, ako srvátkový syr. V urde sa 

neprejavuje konzervačný efekt kyseliny mliečnej v takej miere ako u sladkých syrov a tvarohov, 

preto sa spotrebovávala na salašoch. Urda patrí medzi sladké syry napríklad ricotta.  

 

 Tabuľka 4 Fyzikálno-chemické ukazovatele kvality polooštiepka údeného z mlieka kráv 

v 1. a 2. štádia laktácie 

Parameter Tuk 

(%) 

Sušina 

(%) 

t. v. s. 

(%) 

Titračná  

kyslosť (°SH) 

NaCl 

(%) 

Polooštiepok do 100 

dní laktácie 

28,36±1,89  54,68±3,02 51,55±2,25 64,98± 2,93 4,11±1,0 

Polooštiepok nad 100 

dní laktácie 

25,74±1,86 52,19±6,73 48,27±2,88 75,83±12,42 4,10±0,7 

T-test - - - - - 

  

Fyzikálne ukazovatele kvality polooštiepka údeného vyrobeného z mlieka kráv v 1. a 2. štádiu 

laktácie uvádza Tab. 4. Obsah tuku v polooštiepku údenom z 1. štádia laktácie bol 28,36 % a v 

2. štádiu laktácie 25,74 %. Obsah tuku v polooštiepku v 1. štádiu laktácie bol najvyšší v 

decembri 29,5 % a najnižší v októbri 25,00 %. Obsah tuku v polooštiepku v 2. štádiu laktácie 

bol najvyšší v marci 27,20 % a najnižší v októbri 22,50 %. Obsah sušiny v polooštiepku z 

mlieka kráv v 1. štádiu laktácie bolo 54,68 % a v 2. štádiu laktácie štatisticky nepreukázane 

nižší 52,19 %.  

Z pohľadu VBHS sme vypočítali podľa vzorca g vody v 100 g syra: 

100 - g tuku v 100 g syra        (1)  

Voda v beztukovej hmote syra (VBHS) je priamym ukazovateľom konzistencie syra.  VBHS v 

polooštiepku vyrobeného z mlieka v 1. štádiu laktácie bola 60,47 %. VBHS v polooštiepku 

vyrobeného z mlieka kráv v 2. štádiu laktácie bola 64,38 %. Polooštiepok údený vyrobený z 

mlieka v 1. štádiu laktácie patrí medzi polotvrdé syry a v 2. štádiu laktácie medzi polomäkké 

syry.  

Tuk v sušine (t. v. s.) v polooštiepku v 1. štádiu laktácie bol priemerne 51,55 % a v 2. štádiu 

laktácie bol 48,27 %. Polooštiepok patrí z pohľadu t. v s. do skupiny plnotučných syrov.  
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Priemerná titračná kyslosť v polooštiepku v 1. štádiu laktácie bola 64,98 ˚SH a v 2. štádiu 

laktácie 75,83 ˚SH.  

Obsah NaCl bol v 1. štádiu laktácie 4,11 % a v 2. štádiu laktácie takmer zhodný 4,10 %.  Obsah 

NaCl v polooštiepku z 1. štádia laktácie kolísal od 2,77 % do 5,35 % a v 2. štádiu laktácie od 

3,34 % do 5,18 %. Uvedené diferencie obsahu soli negatívne neovplyvnili jeho senzorické 

hodnotenie. 

  

Tabuľka 5 Fyzikálno-chemických ukazovatele kvality tvarohu z mlieka kráv z 1.a 2. 

štádia laktácie 

 Parameter Tuk 

(%) 

Sušina 

(%) 

t. v s. 

(%) 

Titračná  

kyslosť (°SH) 

NaCl 

(%) 

Tvaroh do 100 dní 

laktácie 

5,50±3,09 24,39±5,57 26,70±9,39 89,60±22,27 0,36±0,08 

Tvaroh nad 100 dní 

laktácie 

4,42±2,24  22,81±3,68 23,74±8,43 87,43±14,35 0,4±0,11 

T-test - - - - - 

 

Obsah tuku v tvarohu (tabuľka 5) z mlieka kráv v 1. štádiu laktácie bol 5,5 % a v 2. štádiu 

laktácie bol 4,42 %. Mlieko pre výrobu tvarohov bolo odtučnené kvôli požiadavkám 

konzumentov, čo mohlo negatívne ovplyvniť aj variabilitu senzorických vlastností tvarohu.  

Priemerný obsah sušiny v 1. štádiu laktácie bol 24,39 % a v 2. štádiu laktácie 22,81 %. 

(požiadavky legislatívy pre mäkký tvaroh je min 23 % sušiny. Titračná kyslosť tvarohu z 1. 

štádia laktácie bola priemerne 89,60 ˚SH a v 2. štádiu laktácie 87,43 ˚SH.  Pri senzorickom 

hodnotení z vlastných skúseností je akceptovateľná hranica do 105 ˚SH.  

V tvarohu sme merali aj obsah NaCl, ktorý však nebol do tvarohu pridávaný a v 1. štádiu 

laktácie bol 0,36 % a v 2. štádiu laktácie bol 0,40 %.  

 

Tabuľka 6 Fyzikálno-chemické ukazovatele kvality urdy z 1. a 2. fázy laktácie 

 Parameter  Tuk 

(%) 

Sušina 

(%) 

t.v s. 

(%) 

Titračná  

kyslosť 

(°SH) 

NaCl 

(%) 

Urda do 100 

dní laktácie 

 25,2±4,05  35,99±4,98 69,83±2,13 17,70±9,44 0,27±0,08 

 

Urda nad 100 

dní laktácie 

 27,0±4,30   34,84±3,36 77,63±9,89 18,41±5,25 0,31±0,00 

T-test  - - - - - 

 

Urda (Tab. 6) bola vyrábaná ako vedľajší produkt pri výrobe syra z ktorého bol následne 

vyrobený polooštiepok.  Obsah tuku v urde z 1. štádia laktácie bol 25,20 % a z 2. štádia laktácie 

bol 27,00 %. Sušina v urde bola priemerne 35,99 % v 1.štádiu laktácie a v 2. štádiu laktácie 

bola 34,84 %. Tuk v sušine bol v 1. štádiu laktácie 69,83 % a v 2. štádiu laktácie 77,63 %. Z 

pohľadu obsahu tuku v sušine môžeme urdu zaradiť medzi vysoko tučné syry s obsahom t. v s. 

viac ako 60 %.  
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Titračná kyslosť urdy v 1. štádiu laktácie bola 10,02 ˚SH a v 2. štádiu laktácie 18,41 ˚SH. Aj 

napriek vysokej titračnej kyslosti, ktorá je typická skôr pre tvarohy bola urda výrazne sladká 

pre vysoký obsah neskvasenej laktózy.  Obsah NaCl bol v 1. štádiu laktácie 0,27 % a v 2. štádiu 

laktácie 0,31 %.  

 

Záver  
Práca porovnáva kvalitu tradičných slovenských syrov (polooštiepok údený, tvaroh a urda) 

vyrábaných na báze kravského mlieka od kráv v1. fáze štádia laktácie (od 5 dní po otelení do 

100 dní) a v 2. fáze štádia laktácie (od 100 dni po zasušenie). Pri senzorickom hodnotení 

polooštiepka údeného sme nezistili výrazné rozdiely medzi 1. a 2. štádiom laktácie.  

Senzorické hodnotenie urdy v 1. a v 2. štádiu laktácie bolo hodnotené skoro zhodným počtom 

bodov. Priaznivo na senzorické hodnotenie urdy vplýva zvyšková laktóza, ktorá sa prejavila 

príjemnou nasladlou chuťou.  

Polooštiepok údený je výrobok vysokej kvality a pre konzum senzoricky prijateľný. Tvaroh 

vzhľadom na spôsob výroby sa javil v priebehu sledovaného obdobia ako neštandardný 

výrobok. Spotrebiteľ už neakceptuje tvaroh vyrobený klasickou technológiou. Urda je v 

podstate vedľajší produkt pri výrobe syrov a bola vyrábaná len pre experimentálne účely, 

senzoricky sa jedná o zaujímavý výrobok. Z nutričného pohľadu sme nezistili preukazné 

rozdiely medzi výrobkami vyrobenými v 1. a 2. štádiu laktácie.  
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MAPY STRACHU V TURISTICKÉM RUCHU 

THE FEAR MAPS IN TOURISM 

PAVEL DOPITA 

 

Abstrakt 

Novým geografickým termínem jsou mapy strachu. Jedná se o takový soubor informací, který 

mapuje pocity občanů města z hlediska strachu ze zločinu a pocitu ohrožení. Mapy strachu jsou 

nový nástroj prevence kriminality, na kterém se podílí sami občané. Vznikají vizualizací dat 

z dotazníkové akce, kdy tato data se zakreslí do mapy. Toto může ovlivnit i nabídku  

v turistickém ruchu. Již neplatí, že by se kriminalita míst týkala pouze exotických destinací. 

Například turistické resorty hlídané armádou, nebo takzvané no-go zóny. Drobná kriminalita 

se objevuje i v našich městech a může mít negativní dopad na turistický ruch. Je zde definován 

nový termín „mikroteror“. Je to takové chování, které není trestným činem a ani přestupkem, 

ale již nutí ostatní ke změně svých návyků. Autor se problematikou zabývá  

v rámci zastupitelstva statutárního města.  

 

Klíčová slova: 

Mapy strachu, mapa kriminality, strach ze zločinu, městský prostor, turistický ruch. 

 

Abstract 

A new geographical term is fear maps. It’s a set of information, which maps out the fellings of 

the city's citizens in terms of fear of crime and feeling threatened. Fear maps are  

a new tool for preventing crime, their creation involving citizens themselves. They are 

generated by visualizing data from a questionnaire, said data being drawn into a map. They 

can also affect tourism offerings. It is no longer the case, that crime happens in exotic 

destinations only. For example, tourist resorts patrolled by the military, or so-called no-go 

zones. Petty crime also occurs in our cities and can have a negative impact on tourism. The 

new term "microterror" is defined here. It is such behaviour that is not a criminal offence and 

not an offence, but already forces others to change their habits. The author deals with the issue 

within the Statutory City Council. 

 

Key words: 

Fear maps, map of crime, fear of crime, urban space, tourism. 

 

Úvod 

Strach patří ke každodennímu životu. Bojíme se o děti, o práci, a také máme strach ze zločinu 

a z pocitu ohrožení. Ať již je tento strach založený na přímé či nepřímé viktimizaci, kdy jsme 

my, někdo z rodiny, či někdo známý obětí násilí, nebo se jedná o formu, jakou je v posledních 

letech zločin prezentován v médiích. Často ten, kdo se nestal obětí násilí z něj má větší strach 

než ten, kdo již tuto zkušenost prodělal. Dá se říct, že zde svoji roli hraje pocit neznámého, 

zejména u žen. Svůj podíl na strachu má i lokalita bydliště či místa, kde se pravidelně 

pohybujeme. Tento strach z místa se začal poprvé objevovat ve větší míře v devadesátých letech 
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minulého století a dle průzkumů má rostoucí tendenci. Mnoho měst na toto reaguje spoluprací 

s občany, kdy si nechává zpracovat takzvané mapy strachu.   

 

Mapy strachu, nebo také Místa strachu jsou poměrně novým geografickým termínem, kdy se 

na jeho definování podílí sami občané, kteří v dané lokalitě žijí, nebo ji pravidelně navštěvují. 

Nelze vyloučit ale ani náhodné návštěvníky. Pobytem v nějakém prostředí jej ovlivňujeme  

a ono naopak ovlivňuje nás. Některá místa vyvolávají pocity příjemné, jiná nepříjemné, třeba i 

založené na negativní zkušenosti. Strach ze zločinu a pocit ohrožení je právě jedním ze 

základních prvků, který tyto naše pocity ovlivňuje a ty se pak odráží v mapách strachu. Na ně 

může vedení města reagovat ať již změnou stavebních úprav, či posílením strážní činnosti 

městské policie. Často jsou na taková místa umístěny kamery městského dohledového systému 

(Davidson, 2007). 

 

Práce se věnuje v počátku teoretické části geografii města a modelům jeho členění. Právě 

struktura města ale i procesy a aktéři mají vliv na procesy které je mění v průběhu času. 

Významnou roli v procesech, které snižují kvalitu života v konkrétní lokalitě, hrají sociálně 

patologické jevy. Zejména pokud se projevují ve vyšší míře a jsou invazivní. Jedná se o celou 

škálu jevů, které znepříjemňují život. Samostatným tématem, kterému se práce v této části 

věnuje je takzvaný „mikroteror“. Jedná se o takové jednání, které není trestným činem, ale nutí 

ostatní měnit své návyky. Nejzávažnějším sociálně patologickým jevem je kriminalita  

a následně strach z ní, který ovlivňuje kvalitu života. Geografie kriminality a strach z ní řeší 

poslední část teorie (Sýkora, 1993). 

 

V praktické části jsou výsledky výzkumu tvorby mapy strachu ve vybrané části Prostějova tak, 

jak má autor zkušenost ze Zastupitelstva města Prostějova a změn, které v posledních letech 

mění charakter města. V současnosti v Olomouckém kraji probíhá tvorba map strachu  

v rámci projektu na UPOL, ovšem současné výstupy jsou více či méně chaotické. Pomíjí 

například analytická data Policie a zakládá se pouze na vizualizované mapě.  

 

Výše uvedené aspekty se odráží i v zájmu cestovního ruchu a návštěvníků města. Tomuto 

tématu se věnuje poslední část práce. 

 

Geografie města  

 

Geografie města zahrnuje nejen strukturu města jako takovou, ale akceptuje vliv procesů  

a aktérů, kteří jej mění v čase.  Dělíme ji na fyzickou strukturu, která obsahuje statický vzhled 

města a pak funkční složku, která je dána jeho využitím. Tedy zda se jedná  

o obytnou část, pracovní část tedy například firmy nebo obchodní centra, nebo je určena pro 

rekreaci. Dále zahrnuje vzájemné působení jednotlivých částí města. Složení obyvatel 

jednotlivých částí popisuje sociální rozložení, které řeší jejich chování a vzájemné vztahy. Pro 

správné porozumění celé kompozice je potřebné výše uvedené struktury vnímat jako jeden 

celek, a to včetně historických a ekonomických souvislostí. dělí tyto teorie týkající se struktury 
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měst na čtyři směry, A sice politicko-ekonomický, sociálně-ekologický, institucionální a 

neoklasický. Řazeno je on nejmladšího k nejstaršímu. Neoklasický model začíná v šedesátých 

letech 20. století a přechází v sedmdesátých letech do institucionálního. Později se objevuje 

politicko-ekonomický přístup (Sýkora,1993; Toušek a kol., 2008). 

První školou, která řeší prostorovou socializaci města je ve dvacátých letech minulého století 

Chicagská škola rozvíjející humánní ekologii. Na město je pohlíženo jako na živý organismus 

a aplikuje se zde sociální darwinismus. Toto se odráží v popisu dějů jako konkurence, boj o 

lokality, expanze, a to vše s cílem maximalizovat zisk. Tímto dochází k sociálnímu dělení 

obyvatel jednotlivých městských částí. Vše dosáhne určité rovnováhy do té doby než nějaký 

vnější, ale i vnitřní vliv, tuto rovnováhu naruší. Pak dochází k pohybům, které směřují k nové 

rovnováze. Vždy ale tyto děje končí formou přirozených lokalit, které mají pevně danou svoji 

funkčnost a obsazení. Burgess popsal ve svém rezidenčně-diferenciačním modelu, který 

zahrnuje jádro a čtyři zóny. Jádro tvoří obchodní a sociální centrum, na které navazují 

průmyslové a obytné zóny, které odráží ekonomickou sílu jejich obyvatel. Tento model byl 

několikrát upraven, kdy například Hoyt klade větší důraz na dopravu, případně Harris-

Ullmanův model zavádí více jader. Pro potřeby tvorby map strachu je ale Burgessův model z 

hlediska geografie města dostatečný (Sýkora, 1993). 

Geografii města ale nelze vnímat pouze jako souhrn budov, ulic, náměstí a parků, ale  

z hlediska map strachu hrají větší roli jeho obyvatelé a jejich sociální vazby. Ty vytváří různé 

sítě, které se navzájem prolínají. Právě tato diverzita hraje důležitou roli ve vnímání 

 

Sociálně patologické jevy  

Nejvýznamnějším prvkem, který snižuje kvalitu života v konkrétní lokalitě jsou sociálně 

patologické jevy, pokud se tam vyskytují v hojnější míře. Jedná se o celé spektrum událostí  

a dějů, které vnímáme jako nežádoucí nebo nebezpečné. Vazby mezi patologií sociální  

a biologickou popsal Herbert Spencer. Dnes tyto děje nazýváme i sociální deviací, čili se jedná 

o takové chování, které je v rozporu se zažitou sociální normou. Sociální deviaci dělíme podle 

práva na takové, které omezuje zákon a dále podle etického pohledu, který je založen na 

morálce společnosti. Přičemž určitá míra tolerance se v průběhu času a změnou prostředí mění 

stejně tak jako kulturně morální normy. Ustupuji hodnoty jako poctivost, smysl pro 

zodpovědnost, a naopak povstává konzum a zaměření na úspěch za každou cenu (Kraus, 2010).   

Tradiční sociálně patologické jevy zahrnují různé závislosti, na drogách, alkoholu, k herním 

automatům a další, které pak mohou vést k závažnějším formám kriminality. Problémem je 

neustále se snižující věk delikventů. Rozdělení pachatelů kriminality dle pohlaví uvádí 90% 

muži, 10 % žen, s výjimkou Romů, kde je vyšší podíl žen a mladistvých. Je to právě kriminalita 

dětí, která zaznamenává v posledních letech neustálý vzestup zejména ve větších městech se 

svojí anonymitou a roste i jejich agrese. Tato kriminalita bývá často doplněna tradičním typem 

závislostí, a to na drogách. Ať již je jedná o drogy legální, tedy alkohol a tabák, tak ty nelegální, 

kanabis, kokain, morfin a další. Jejich příčiny vidíme ve čtyřech podnětech: droga samotná, 

osobnost, prostředí a vnější podnět. Kriminalita mládeže a drogy jsou spolu velmi úzce 

provázány a jak ukázaly rozhovory s respondenty, často hrají ve faktoru vnímání strachu jednu 

z klíčových rolí (Emmerová, 2010; Kraus, 2010). 
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Další patologický jev společnosti, kterým je násilí a týrání nehraje v mapách strachu skoro 

žádný podíl, protože se vyskytuje převážně v rodinách, či v uzavřených skupinách. Nejčastěji 

týranými osobami jsou děti, ženy a senioři. U děti bývají spouštěči takového chování rodinné 

vzory a jsou pravděpodobnější u chlapců (Sekot, 2010). 

Naopak, poměrně nová problematika bezdomovectví hraje v mapách strachu výraznější roli  

a to především u žen. Jedná se o nehomogenní skupinu ovšem s výraznou charakteristikou, ne 

ojediněle doprovázenou verbálním i fyzickým násilím. Ovšem stejně tak jsou sami bezdomovci 

často terčem útoků. Nárůst počtu bezdomovců od počátku devadesátých let měl zpočátku 

základní příčiny ve ztrátě pracovních míst a návratu z výkonu trest. V současnosti k tomu 

přibývají zdravotní potíže, drogy, alkohol. Stále ale z pohledu map strachu zůstává 

nejobávanějším jevem kriminalita. Příčinami a hledáním závislostí, kdy zkoumá vybrané 

indikátory, se zabývá Temelová (2011).  

 

Geografie kriminality 

Kriminalita zahrnuje takové trestné činy, které jsou spáchány buďto úmyslně nebo  

z nedbalosti v určitém časovém úseku na určitém místě. Jedná se o společensky nebezpečné 

činy a které charakterizují předem definované znaky. Na kriminalitu ve městě nemají vliv pouze 

místní lidé, ale často se sem stahují i pachatelé z okrajových částí či okolních obcí. Město 

zajišťuje pro ně tolik potřebnou anonymitu (Novotný, Zapletal et al., 2008). 

Geografie kriminality zkoumá analýzou dat, jak se kriminalita vyskytuje prostorově, s cílem 

vyhodnocení poznatků pro její prevenci. To jak po stránce urbanistické, tedy úprava budov, 

stavební změny, například oplocení temných zákoutí, tak po preventivní opatření, například 

městský kamerový dohledový systém. Samostatný okruh tvoří řešení vyloučených lokalit  

a chudinských čtvrtí. Geografie kriminality tedy pokrývá všechny tři oblasti, zločin, prostor a 

společnost. Toto v současné době rozvíjí Mapy strachu, které jsou zpracovány v praktické části 

této práce (Ackerman a Murray, 2004). 

 

Strach z kriminality  

Strach o majetek, o vlastní bezpečnost o bezpečnost rodiny patří ke každodenním starostem. 

Tento strach je ve městě rozložený nerovnoměrně a je různě vnímán různými skupinami. Je 

celkem pochopitelné, že větší obavy mají ženy než muži, starší lidé se obávají více než mladší. 

Velmi tento strach ovlivňuje nejenom okolí, ale i média. Odráží se zde sociální dezintegrace, 

určitá izolace, zejména u starších lidí. Studie ale ukázaly, že největší míra strachu není tam, kde 

je nejvyšší kriminalita, ale je to spíš strach z neznámého. Ne ze samotného činu, ale z cizích 

lidí. Tím dochází k nebezpečnému rozkladu společnosti.  

I když neexistuje shoda v přesné definici strachu, dá se říct, že se jedná o emotivní reakci na 

nebezpečí a je více či méně všudypřítomná a může narušit lidskou důstojnost Smith (1987).  

Větší strach ze zločinu mají ženy a ovlivňuje nejen jejich mobilitu a chování, ale jejich celkový 

životní styl. Oproti jiným skupinám převládá strach ze sexuálního napadení. Tento strach může 

přejít až do určité formy izolace, kdy například žena nevychází po setmění mimo domov. V 

evropských městech se v poslední době velmi rozšířilo pouliční násilí, kde jsou ženy poměrně 
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snadné oběti a tyto útoky jsou ve velké míře medializovány. U mužů je paradox, že podle 

statistik se mohu, zejména mladí muži, stát mnohem častějším cílem trestného činu než ženy. 

Přesto se muži cítí více bezpeční a nevěnují tomuto tolik pozornosti. To se projevilo ve 

výzkumu, který je součástí této práce. Velmi ohroženou skupinou jsou senioři a tělesně 

postižení, nebo si to alespoň myslí, a to je přivádí do pocitu osamělosti  

a izolace Smith (1987). 

 

Mikroteror 

Zejména u žen, ale částečně i u mužů dochází ke strachu z takového jednání, které je přivádí do 

nejistoty, i když nedojde k žádnému útoku. Autor práce pro toto chování zavádí termín 

„mikroteror“ a definuje jej takto: „Je to takové jednání jedince či skupiny osob, které, i když se 

nejedná ani o trestný čin a ani o přestupek, natolik zasahuje do osobního prostoru jiných osob, 

že tyto změní své zažité návyky a upraví své chování.“ Jako typický příklad je možné uvést 

situaci z Prostějova od Wolkerova domu. Jedná se dům se sociálním bydlením na trase mezi 

centrem města a nádražím u rušné křižovatky, kde je chodník lemován z jedné strany zábradlím 

a z druhé domem. Muži z tohoto domu se opřou o zábradlí a zadní části těl vystrčí směrem do 

chodníku, takže zbývá prostor široký asi jeden metr v délce až tří metrů. Ženy jdoucí od nádraží 

musí tímto zúženým prostorem projít. Projdou jednou, projdou podruhé  

a potřetí si najdou ze strachu jinou cestu. Ti muži nic neudělali, nijak je neohrozili, přesto je 

donutili změnit jejich chování. 

 

Sběr dat pro vyhodnocení vnímání strachu z kriminality 

Metodologickým přístupem bylo dotazníkové šetření, které se zaměřilo na vnímání strachu 

kriminality a dalších sociálně nežádoucích jevů. Respondentům bylo položeno celkem 16 

otázek. Zde v příspěvku jsou uvedené až jejich zpracované výsledky. Vyplnění zabralo asi 10 

minut. Dotazník, který byl následně šířený přes internet, konkrétně přes facebook autora, kde 

je z celkového počtu 2800 osob asi 300 z Prostějova. Vzhledem k počítačové gramotnosti 

v současné době, může tento zdroj poskytnout dostatečně reprezentativní vzorek. Odpovědi 

byly sbírány anonymně, respektive autor odpovědí nespojoval s odesilatelem a první krok 

zpracování byla anonymizace dat. Ankety se aktivně zúčastnilo 124 respondentů, kteří jí 

zaručují poměrně relevantní data. Struktura respondentů je vidět v Tabulka č. 1.  

 

Tabulka 1.: Věková struktura a pohlaví respondentů (zdroj: vlastní) 

 
 

Jak je z tabulky vidět, nepatrně větší zájem se projevil u žen, což odpovídá tomu, že ženy jinak 

vnímají strach a jsou k němu citlivější. 
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První část dotazníku se týkala kategorizace respondentů. Tedy rozdělení dle věku, pohlaví, zda 

jsou místní, či dojíždí. Dále odpovídali na otázku, zda se již setkali s násilnou trestnou činností 

vůči své osobě či někomu v rodině. Poslední dvě otázky z této kategorie se ptaly na zdroj, odkud 

čerpají informace o kriminalitě ve městě a konečně, jak jsou spokojeni s prací policie. Druhá 

část dotazníku se již zaměřila na konkrétní místa, kde respondenti mají pocit strachu. Autor se 

částečně poučil z výzkumu, který v současnosti provádí v Olomouckém kraji Universita 

Palackého v Olomouci. Možnost označit větší plochy, kterou zvolili na UPOL se jeví jako 

matoucí, jak je vidět na obrázku 1. Taková mapa ve výsledku dost nepřehledná. Vypadá to, jako 

by celý Prostějov byl jedním velkým problémem. 

Autor se z tohoto důvodu rozhodl jít cestou větší konkretizace cíle, která bude současně 

jednoduší jak pro respondenty, tak pro zpracovatele. Základem je standardní mapa centra 

Prostějova se zanesenou čtvercovou mřížkou vytvořenou v programu Excel, jak je vidět na 

obrázku č. 2. Přestože více nebezpečných zón se očekává v centru, byla respondentům dána 

k dispozici i celková mapa Prostějova, ta je dostupná v původní práci. Respondenti mohli 

označit až 5 lokalit, v dotazníku otázky 7 až 16, kdy vždy určili lokalitu zápisem písmeno/číslo 

a doplnili ji stupněm, jak vnímají strach stupněm 1–3, přičemž nemuseli využít všech pět 

možností. Stupnice strachu byla dána pocitovými termíny 1 – mikroteror (necítím se tam 

bezpečně, měním návyky), 2 – drobná kriminalita (nejčastěji obtěžování ze strany bezdomovců, 

verbální útoky, kapsáři), 3 – závažná kriminalita (přepadení, loupež, osobní nebo 

zprostředkovaný zážitek).  

 

 

 
 

Obrázek 1: Mapa strachu dle studie UPOL 
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Obrázek 2: Dotazníková mapa Prostějova - střed 

 

 

Pokud respondenti měli potřebu umístit místo pocitu strachu na celkovou mapu, předřadili před 

číslovku písmeno C, u mapy, která pokrývá pouze střed, písmeno S. Bylo možné i bližší 

specifikování na hrany mezi čtverci. Například zápis S6 / H-I znamenal na mapě středu města 

místo mezi sloupci H a I a současně uprostřed řady 6, tedy mířil přesně na prostějovskou radnici. 

Takto byl možné vybrat nejen čtverce, ale i spojnice.   

 

 

Vyhodnocení a využití v cestovním ruchu 

Jak plyne ze zpracované mapy strachu, která je na obrázku č. 3, většina pocitově negativních 

míst se nachází v pravé části centra města, na Husově náměstí a u Hlavního nádraží na východě 

a překrývá se s vyloučenými lokalitami či ubytovnami. Pokud mapu porovnáme s mapou, která 

vznikla na základě studie na UPOL, jedná se o mnohem přehlednější data, která mohou sloužit 

nejen pro potřeby občanů, ale především Městské policie. 

V odpovědích se lišil počet označených míst u mužů a žen. Ženy využily všechny možnosti 

označit pět lokalit, u mužů byl průměr 3,2. Ženy také více označovaly souvislé úseky a 

přikládaly pocitu ohrožení vyšší váhu. Zde byl poměr 1,8 u mužů a 2,3 u žen. Vyplývá z toho, 

že ženy se cítí být více ohroženy. Takto vypracovanou mapu je možné předložit vedení města 

pro zpracování programu prevence kriminality a plánu městského kamerového dohledového 

systému.  
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Obrázek 3: Zpracovaná mapa strachu centra města Prostějova 

 

 

 

Co se týká cestovního ruchu, pokud by takto zpracovaná mapa byla k dispozici turistickým 

průvodcům, je možné podle ní naplánovat jak trasu prohlídky, tak vypracovat varování pro 

klienty, kterým místům se mají vyhýbat. V případě Prostějova a turistického ruchu jsou riziková 

místa především Hlavní nádraží a prostor kolem něj, což je dáno poblíž umístěnou ubytovnou, 

kterou lze označit za vyloučenou lokalitu. Podobnou zkušenost má nedaleké město Přerov.  

Dále je to na trase od nádraží do centra města již dříve zmiňovaný prostor kolem Wolkrova 

domu, kde se též nachází ubytovna pro sociálně slabé, herna a zastavárna. Ideální podhoubí pro 

kriminální činnost. Naopak kolem zámku, v centru města u radnice a například v Kolářových 

sadech, kde se nachází hvězdárna jsou z tohoto hlediska bezpečné lokality. Město Prostějov s 

50 tisíci obyvateli není typickým turistickým městem, ovšem zpracování podobné mapy strachu 

u většího města by bylo jistě vhodné zmínit i v tištěném turistickém průvodci.  

Závěr 

Středně velká a velká města vytváří po stránce fyzické, funkční a sociální složitý komplex, kdy 

nevnímáme pouze jeho morfologii ale i sociální vazby. Navzájem se ovlivňují různé kultury a 

tradice, které současně tvoří pracovní příležitosti a také poskytují určitou anonymitu. Mimo tyto 

aspekty velmi ovlivňují kvalitu života sociálně patologické jevy, které tato různorodost a 

anonymita přináší. Tedy závažná i drobná kriminalita, drogy, bezdomovectví. Zejména 

kriminalita je vnímána nejen rezidenty, ale i jak pravidelnými, tak náhodnými návštěvníky, kam 

můžeme zařadit i turisty v rámci cestovního ruchu. Tato kriminalita může vyvolávat strach, 

který mění chování lidí v určitých částech města a může vést až k izolaci. Specifikem je v rámci 

těchto patologických jevů takové chování, které ještě nelze kriminalizovat a nejedná se ani o 

přestupek, ale nutí některé skupiny obyvatel měnit své návyky. Zde autor příspěvku zavádí 
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pojem „mikroteror“. Typický příklad z Prostějova, které uváděly zejména respondentky, je 

popsán následujícím způsobem. Obyvatelé problémového domu, který se nachází poblíž rušné 

křižovatky a kde je chodník ohraničen z jedné strany domem a z druhé zábradlím, so o toto 

opírají tak, že za nimi je průchod široký asi 1 metr. Zejména pro ženy je stresující projít touto 

uličkou. Projdou jednou, projdou podruhé a potřetí změní pravidelnou trasu. 

Cílem výzkumu bylo vytvořit na základě slepé mapy, při využití šachovnicového vzoru, 

grafické ztvárnění strachu tak, jak jej v Prostějově vnímají respondenti v členění na muže a 

ženy a dále zda se jedná o místní či do města dojíždí, například za prací. S ohledem na počet 

respondentů rozdělení na další skupiny, například podle věku by bylo zatížené velkou 

statistickou chybou a může být součástí dalšího výzkumu. Ukázalo se, že až na výjimky, se lidé 

cítí dobře v okolí svého bydliště, ale i na okraji města, pokud to není ve čtvrti, kde se nachází 

ubytovny pro zahraniční dělníky nebo vyloučené lokality. Jedná se o 70% obyvatel. Nejčastěji 

uváděnými důvody, které byly uváděny u míst, kde se necítí bezpečně, je přítomnost 

narkomanů, bezdomovců a Romů. Co se týká fyzické struktury, tak se vyhýbají málo 

osvětleným, opuštěným místům.   

Co se týká konkrétních rizikových lokalit, potvrdilo se v několika případech očekávání, že se 

jedná o odlehlá místa, hlavní nádraží ale i podchody a vyloučené lokality. Ty kopírovaly místa, 

kde občané žádají zřízení bezdoplatkové zóny. Překvapením bylo označení pravé části centra 

města, protože je zde poměrně hustá síť městského kamerového dohledového systému. 

Společným faktorem u mnoha míst bylo slabé osvětlení a málo lidí. Ukázalo se, že pocit bezpečí 

roste s počtem lidí, kteří se v dané lokalitě vyskytují. Zvláštní pozornost byla při výzkumu 

věnována skupině respondentů, kteří do Prostějova dojíždí. Existuje zde totiž určitá analogie 

s těmi, kteří by sem mohli zavítat v rámci turistického ruchu 

Jednoznačně kladně vnímaným prvkem, který zvyšuje pocit bezpečí je přítomnost strážníka 

Městské policie, nebo i jen jejich služební auto, které lokalitou projede. Dále lepší osvětlení a 

městský kamerový dohledový systém. Pocit bezpečí by podle volitelných otázek zvýšilo i 

zpřísnění trestů. Pocit bezpečí není pouze jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu života lidí, 

kteří v dané lokalitě či městě žijí, ale má vliv i na ty, kteří do města dojíždí za prací či zábavou. 

Tento pocit se neřídí jen samotnou kriminalitou a jejím rozložením, ale vliv má i pocit strachu, 

který není vyvolán těmito prokazatelnými ději, ale ovlivňuje jej i geografie města.  

Na závěr práce je navrženo využití map strachu v turistickém ruchu jak pro plánování 

prohlídkových tras, tak pro uvedení v tištěné verzi pro varování návštěvníkům, kterým částem 

města se mají vyhýbat. Mapy strachu se jistě stanou v budoucnu běžným nástrojem jak vedení 

města, které na jejich základě může připravit plán prevence kriminality a úpravu projektu 

městského kamerového dohledového systému, tak cestovních kanceláří při plánování 

prohlídek, tak individuálních turistů. 
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VELMI INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ TRÉNINK V TURISTICKÝCH 

POBYTECH, JAKO PŘÍPRAVA NA PŘEKÁŽKOVÉ ZÁVODY 

THE HIGH INTENSIVE INTERVAL TRAINING IN TOURISM AS THE 

PREPARING FOR OBSTACLE COURSE RACING   

Pavel Dopita 

 

Abstrakt 

Řízené sportovní aktivity jsou stále se rozvíjejícím odvětvím v turistickém ruchu. Rozmach 

zažívají v posledních letech přípravy na překážkové závody v prodloužených víkendech. 

Očekávání jsou dvojí. Zvýšení fyzické kondice a zlepšení technických dovedností. Druhotně 

dochází ke zlepšení zdravotního stavu a redukce hmotnosti. Pro dosažení cíle se využívá metody 

vysoce intenzivního intervalového tréninku, kterému se věnuje tento příspěvek. Samostatná část 

je věnována porovnání aerobní a anaerobní zóny a jejich účinkům. Autor je aktivní sportovec, 

účastník Mistrovství Evropy v závodech Spartan Race. 

 

Klíčová slova: 

Vysoce intenzivní intervalový trénink, překážkové závody, turistický ruch. 

 

Abstract 

Managed sporting activities are an increasingly developing sector in tourism and especially 

preparations for obstacle races on extended weekends have been experiencing a boom in recent 

years. The expectations are twofold. Firstly increasing physical fitness and improving technical 

skills. Secondly improving health and reducing weight. To achieve the goal, the method of high-

intensity interval training, to which this contribution is devoted to, is used.  

A separate section is devoted to comparing aerobic and anaerobic zones and their effects. The 

author is an active athlete, a participant in the Spartan Race European Championships. 

 

Key words: 

High intensity interval training, Obstacle course races, Tourism. 

 

 

Úvod 
Novou příležitostí v rozvoji turistických a wellness pobytů se v posledních letech stává řízená 

příprava na překážkové závody. Dnes již nestačí potencionálním zájemcům nabídnout terén, 

nářadí a základní cvičení, ale je nezbytné jim poskytnout i zkušeného trenéra a metodicky 

řízený trénink zaměřený právě na tyto závody a zvyšování výkonu. Fenomén závodů typu 

Spartan Race vychází z dávného boje o přežití a v současnosti zažívá trvalý růst. Zahrnuje 

v sobě jak běžecké, tak technické, i silové disciplíny. To vše podpořené potřebnou vytrvalostí. 

Tomuto musí odpovídat i skladba tréninku, který se nemůže zaměřit pouze na jednu část 

dovedností, ale musí k problematice přistupovat komplexně. Trénink vzdáleně připomíná 

trénink na biatlon. U překážkových závodů jsou podobným úskalím hody na cíl nebo balanční 

překážky, na které je potřeba se po doběhu patřičně zklidnit. V tomto úsilí pomůže dobré 

zvládnutí přechodů mezi aerobní a anaerobní zónou díky velmi intenzivnímu intervalovému 
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tréninku, anglicky High intensity interval training (dále HIIT). Existují i speciální tréninkové 

metody jako Be-Fit a další. Práce zkoumá strukturu překážkových závodů, konkrétně série 

Spartan Race, z hlediska nejlepších tréninkových metod. Hlavní část je věnovaná právě HIIT, 

kde je přidanou hodnotou nejen zvýšení celkové výkonnosti, ale i redukce hmotnosti, což pro 

mnoho účastníků hraje také významnou úlohu (De Sena, 2018). 

 

 

Historie překážkových závodů 

 
Pro lepší pochopení fenoménu rozmachu překážkových závodů je jít do jejich historie. 

Překážkové závody, anglicky Obstacle course races (dále OCR) mají své novodobé základy 

v 19. století, kdy Georges Hebert postavil první parkurové dráhy. Na to navázaly nejrůznější 

vojenské projekty, zejména v době druhé světové války. Ovšem o skutečném OCR, i když stále 

ve spojení s překážkami na způsob vojenského stylu, hovoříme až od roku 1987 kdy bývalý 

voják Billy Wilson uspořádal první závody pod názvem Tough Guy. Jednalo se  

o spojení třináctikilometrového běhu s dovednostními výzvami, vesměs přírodního charakteru. 

Závod, který byl určený pro opravdu hodně trénované jedince, po třiceti letech skončil. 

Za soudobým rozvojem překážkových závodů stojí Joe De Sena, jenž v roce 2005 uspořádal 

první závod s názvem Death Race. Jednalo se o vytrvalostní závod, který trval tak dlouho, 

dokud nezbylo pouze patnáct procent závodníků. V roce 2010 přichází s komercionalizací 

tohoto závodu velký zlom a vzniká souběžně přijatelnější verze pod názvem Spartan Race. Ta 

je již určená nejen pro profesionály, ale i pro širší skupinu závodníků včetně začátečníků. 

Současně se s ním objevuje i heslo „Vystup ze své komfortní zóny“, určené právě začátečníkům 

jakéhokoliv věku a motivuje je k pohybu a tréninku. V Evropě se běžel závod Spartan Race 

nejprve na Slovensku v roce 2013 a o rok později zavítal a usadil se i v České republice (De 

Sena, 2018). 

Krátce na to vznikly jak u nás, tak v dalších státech střední Evropy, další závody, které využily 

značného zájmu široké veřejnosti. Nejvýznamnější série u nás jsou Gladiator Race, Predator 

Race a čtvrtým rokem i Excalibur Race, kde autor práce děla ambasadora. Ne každý závod měl 

ale komerční úspěch, a tak fakticky zanikl Army Run, který byl originální vojenským typem 

překážek. Jedná se o organizačně náročné podniky, protože jednotlivého závodu série účastní 

od několika stovek, po několik tisíc závodníků. Například do Kutné Hory, která má pouhých 

20 tisíc obyvatel zavítalo v roce 2019 na závody Spartan Race 6.500 závodníků a s doprovodem 

a diváky to bylo asi 10 tisíc lidí. I toto je příležitost pro firmy působící v oblasti turistického 

ruchu. V roce 2020 se očekává v maďarském Vesprému dokonce 9.200 závodníků. Logo 

s motivem Spartan Race je na obrázku 1.  

 

 



 

31 

 

 
Obrázek 1: Logo a motiv závodu Spartan Race 

 

 

Komerčního úspěchu dosáhly překážkové závody díky odlišnostem od jiných závodů, kde 

vyniká zejména pestrost. Pokud se říká, že desetiboj je královskou disciplínou atletiky, tak 

Spartan Race je pro opravdu všestranné bojovníky. Přidává k běhu a vytrvalosti také technické 

disciplíny a sílu. Svoji roli hraje i komunita, kdy na závody jezdí celé skupiny organizované 

v jednotlivých Spartan Training Group (STG). Spartan Race také těží z toho, že je celosvětovou 

sérií. Pořádají se v ní jak dílčí šampionáty (ČR je v regionu CEU), šampionáty kontinentu (2019 

- ME Alleghe, Itálie, 2020 – ME Oberndorf, Rakousko) tak mistrovství světa (2019 – Lake 

Tahoe, USA, 2020 – Dubai, SAE). Tradičně se pořádá v Řecké Spartě třetím rokem MS 

v trifektě, kdy se jedná o sérii tří závodů různé obtížnosti. Závody Spartan Race se běhají ve 

třech standardních kategoriích dle délky a počtu  

a obtížnosti překážek, Sprint, Super a Beast. Kdy Sprint se uvádí jako 5+km a 20 překážek, 

Super 10+km a 25 překážek a Beast 21+km a 30 překážek. Do toho se občas objeví závod 

v kategorii Ultrabeast, 42+km a 60 překážek. Série Hurricane Heat není klasický překážkový 

závod, proto zde o ní nebude zmínka. V současné době činí vedení Spartan Race všechny kroky 

proto, aby se tento závod jednou stal Olympijským sportem.  

 

Specifikum tréninkového přístupu je dáno pestrou přípravou a kombinací běžeckých, 

technických a silových disciplín. Běh je mimo vysloveně městských závodů situován do 

lyžařských středisek, kdy se i na krátké trati nastoupají stovky metrů, u delších distancí i přes 

tisíc metrů. Trénink je tedy vhodné tomuto přizpůsobit a velkou roli hraje použitá obuv. Dalším 

okruhem, kterému je nutné věnovat trénink jsou silové disciplíny. Jedná se o tahání břemen: 

sandbag (muži 35 kg/ženy 20 kg) a betonové koule (muži 50 kg/ženy 30 kg) a dále na tahání na 

laně: přes kladku vertikálně Hercules Hoist a tahání zátěže po zemi o váze 70 kg. Tyto překážky 

byly dříve povinné, nyní již mají svůj hendikap (náhradní trest). Ten spočívá v provedení 30 

angličáku, tedy kombinace kliku až na zem a výskoku z dřepu s rukama nad úroveň uší. 

Dovednostní disciplíny jsou především hod oštěpem na cíl a balanc na šikmé kladině. Velmi 

náročnými překážkami jsou různé druhy ručkování, Monkey Bar, tedy horizontální ručkování 

po pevném žebříku a MultiRig, což je ručkování po zavěšených kruzích. U delších distancí 

obtížnost překážek stoupá a zvyšuje se jejich počet. Šplh se provádí na pětimetrovém laně, 

občas z vody. Je proto nutné trénovat jinou techniku než na suchém laně. Když se vyřadí 

zpomalovací překážky, jako plazení pod ostnatým drátem, je poslední kategorií překážek 

překonávání stěn různých provedení a výšek. Rovné o výšce 1,8m, 2,1 m nebo 2,4 m a invertní, 

tedy zpětná, o výšce 2,1 m. Specifikem je Hurdless, tedy hranol umístěný horizontálně ve výšce 

asi 1,5 metru, který je nutné přelézt vrchem. Tyto překážky jsou bez hendikepu a je nutné je 

zdolat (De Sena, 2018). 
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Velmi intenzivní intervalový trénink 

 
Na základě informací z předchozího textu je zřejmé, že k tréninku je vhodné přistupovat tak, 

aby simuloval prostředí závodu. Tedy střídání zátěžových a klidových pasáží. Zvýší se tak jak 

samotná výkonnost, tak se organismus naučí jít rychleji do klidu. Vhodnou metodou proto jeví 

vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT - high intensity interval training), který je založený 

na zatížení v krátkých úsecích či krátkých časech, které střídá fáze odpočinku. Střídá se tedy 

maximální a nízká intenzita, což je pro tělo daleko větší zátěž než při klasickém kardiu. Nízká 

intenzita je prokládána proto, aby tělo dokázalo lépe vnímat odpočinek  

a připravilo se na další zátěž. Nejčastější délka HITT je dvacet minut, protože při delším 

intervalu jsou dvě varianty. Nepřináší již pokrok, nebo není cvičení prováděno v maximální 

zátěži. Maximální doba u trénovaného cvičence může dosáhnout 30 minut. Přičemž fáze 

maximálního úsilí je kratší, ne delší než třicet sekund. Zotavovací fáze je jedna minuta. Na 

obrázku č. 2 je znázorněna klasické HIIT střídání intervalů v režimu 1:2. Postupně se tento 

poměr obrací. Je možné provádět při běhu, na rotopedu, nebo i se švihadlem. Výhodou oproti 

kardiu je, že zatímco u kardia dochází ke spálení 400 kalorií za hodinu, u HIIT toho je možné 

dosáhnout právě již za 20 minut. HIIT také zvyšuje hladinu růstového hormonu. HIIT se 

nedoporučuje provádět denně, ale optimální je 3x týdně. Výhodou tohoto tréninku také je, že 

mimo zvyšování fyzické kondice se nastartuje efekt EPOC (excess post-exercise oxygen 

consumption), tedy zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku. Dochází tak k prodloužení 

metabolického režimu po cvičení a odbourávání tuků i několik hodin po tréninku (afterburn), 

protože tělo v tu dobu zpracovává o 10 % kalorií více. Tento režim je vidět na obrázku č. 3. Ve 

specifických případech se také tento cyklus nazývá jako sprinterský intervalový trénink (SIT – 

sprint interval training). U běžeckých tréninků je ovšem daleko častější 2:1 (Servit, 2008; 

Prokeš, 2015; Horčic, 2019). 

 

 

 
Obrázek 2: Schéma HIIT 1:2 
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Obrázek 3. Průběh metabolického výdeje při HIIT 

 

 

Aerobní a anaerobní zóna 
 

Pro správné pochopení HIIT je nutné rozdělit cvičení podle srdečního pulsu na aerobní  

a anaerobní zónu. Součástí správné pohybové aktivity, která má kladný vliv na výkonnost  

i zdraví je právě správná kombinace aerobního i anaerobního cvičení. Základem aerobního 

cvičení je takové cvičení, které vyžaduje dlouhodobě zvýšený příjem kyslíku. Jedná se tedy  

o vytrvalostní cvičení, které je přirozenou formou cvičení. Anaerobní cvičení je naopak 

krátkodobé zatížení organismu hraniční zátěží, kdy ve svalu bez přístupu kyslíku díky 

mechanismům anaerobního metabolismu dochází k nárůstu síly. Aerobní a anaerobní cvičení 

má dlouhodobě rozdílný vliv na zdraví cvičenců. Pravidelné aerobní cvičení slouží je prevencí 

onemocnění srdce, krevního oběhu a dýchacího systému. Silová cvičení v anaerobní zóně mají 

naopak vliv na držení a funkčnost těla. Zpevňuje šlachy a má vliv na nárůst svalové hmoty 

(Wella, 2015, Horčic, 2019). 

 

 

 
Obrázek 4: Anaerobní práh 
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Důležitým aspektem je správné zjištění aerobního pásma, které určuje aerobní práh, jak je vidět 

na obrázku 4. V aerobním pásmu, tedy za přístupu kyslíku, hradí se výdej energie pomocí 

krevního glykogenu a glykogenů z lipidů. Jako odpad vzniká oxid uhličitý a voda. Aaerobní 

práh je předěl mezi aerobním a anaerobním krytím energetických potřeb organismu. Hranice, 

kdy organismus přestává spotřebovávat glykogeny a začíná spotřebovávat už jen sacharidy za 

dostatečného přísunu kyslíku. Laboratorně je definován laktátem 2 mmol. Většinou je 

definován mezi 80-85 % TFmax. Tento práh se tréninkem zvyšuje. U většiny se dá ale použít 

zjednodušený vzorec 220 mínus věk cvičence = maximální tepová frekvence (dále MTF). Pro 

spalování tuků prevenci obezity a posílení srdce a krevního objemu je vhodné cvičení mezi 65-

75 % MTF. Pro posílení a budování svalstva se hranice posunuje na 75-90 %. Typické hodnoty 

jsou vidět na obrázku 5 (Hutchinson, 2011; Wella, 2015). 

 

 

 
 

Obrázek 5: Tréninkové zóny dle věku a srdečního tepu 

 

Existuje mnoho studií, které zkoumají, zda je výhodnější silový či kardio trénink. Pro potřeby 

překážkových závodů se ukazuje, že výhodou je kombinace střídání aerobního a anaerobního 

cvičení právě v kombinaci silového cvičení se zátěží a rychlého kardia. Toto cvičení je známé 

pod názvy BodyFit, ale i B-Fit nebo Be-Fit. Ovšem na stejném základu jsou i P90X a fyzicky 

velmi náročné Instanity. Vždy se ale jedná o variantu silového kardia (Pavluch, 2004; Doležal, 

2019). 

 

Silové kardio 

 

Typ tréninku, který navazuje na HIIT a dál je rozvíjí je silové kardio. Zde se nestřídá anaerobní 

zóna s klidovou, ale dochází ke střídání rychlého kardio cvičení v anaerobní, ale  

i aerobní, zóně a silového cvičení. To vše v jednom bloku o několika opakováních v časovém 
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limitu s maximální zátěží, nebo zátěží, která se jí blíží. Toto cvičení se ukazuje dlouhodobě jako 

nejvhodnější pro přípravu na překážkové závody a jeví se jako vhodné i pro program wellness 

pobytů. Tento typ přináší změnu do zažitého modelu: krátké kardio, silový trénink, závěrečné 

kardio a závěrečné protažení, jak je vidět na obrázku 6 (Dufour, 2015; Doležal, 2019). 

 

 

 
Obrázek 6: Porovnání klasického tréninku a silového kardia 

 

V původní práci jsou v příloze návrhy tréninkových jednotek pro cvičení BodyFit jak  

s nářadím, tak ve formě calistenických cvičení. Trénink pro silové kardio lze sestavit téměř ze 

všech cviků, jelikož nejde ani tak o cvik samotný, ale o intenzitu, se kterou se cvik provádí. Je 

vhodné stanovit časový limit, například 20 minut a v těchto 20 minutách stihnout, co nejvíce 

kol daného tréninku. Metoda zámá I jako AMRAP (As many round as possible). Mezi 

jednotlivými cviky se nedělají žádné pauzy a celý trénink probíhá v jednom kuse. Další dobrou 

metodou silového kardia je správná kombinace cviků, kdy se střídají dynamický cvik s méně 

dynamickým (Pavluch, 2004; Dufour, 2015). 

 

Dotazníková akce zájmu o přípravu na překážkové závody   

 
Na základě výše uvedených skutečností, tedy zvýšeného zájmu o překážkové závody  

a možnosti speciálního tréninku na ně, s využitím HIIT, P90X, BodyFit a nácviku 

dovednostních překážek, proběhl výzkum, který zkoumal dotazníkovou formou zmiňovanou 

problematiku z pohledu zájmu o specializované wellness pobyty. Osloveny byly necelé dvě 

desítky respondentů na závodě Spartan Race Trifekta weekend na Lipně koncem roku 2019. 

Stejné otázky byly následně položeny dobrovolníkům na tréninku ve fitness aréně. 

Struktura respondentů byla zvolena tak, aby byla relativně genderově vyrovnaná, a byli zahrnuti 

i respondenti, kteří se OCR závodů prozatím nezúčastnili. I když například genderová 

vyváženost pohlaví se na závěrečných výsledcích nijak neprojevila. Kladené otázky byly 

uzavřené a pro lepší zpracování položeny tak, že kde to bylo vhodné, doplnila se třetí varianta. 

Mimo standardních odpovědí Ano/Ne tak byly zakomponovány odpovědi Chystám se nebo 

Měl(a) bych zájem.  

První část dotazníku zkoumala osobnost respondenta. Tedy jeho pohlaví, věk, zda již na 

nějakém překážkovém závodě byl a zda má speciální přípravu. Ve druhé části se zjišťovaly 

jeho znalosti, zda se orientuje v pojmech jako aerobní a anaerobní zóna, zda ví, co je vysoce 

intenzivní intervalový trénink a zda zná svou maximální tepovou frekvenci. Poslední část 

zjišťovala jeho tréninkové požadavky, zda by se zúčastnil specializovaného cvičení 

věnovaného překážkovým závodům a v jaké formě. Také, jak důležitá by pro něj byla osoba 
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trenéra. Součástí dotazníku bylo i textové pole, kde mohli respondenti upřesnit vybrané otázky 

dle jejich uvážení.  

Všechny odpovědi respondentů byly vloženy do tabulky v programu MS Excel a následně 

byla provedena postupná analýza dat pomocí řešitele úloh. Primárním cílem výzkumu bylo 

zjistit, zda respondenti mají zájem o cvičení zaměřená na HIIT a OCR a zda by tak projevili 

zájem o specializovaný wellness pobyt. Sekundárně bylo zkoumáno, do jaké míry mají 

respondenti povědomost o HIIT a aerobní zóně.  

 

Analýza odpovědí 
 

Rozčlenění dle pohlaví, jak ukázaly další odpovědi, nehrálo zásadní roli a pro potřeby výzkumu 

bylo toto členění zanedbatelné. Druhá otázka rozdělila respondenty na ty, kteří se již závodů 

Spartan Race (OCR) zúčastnili a kteří se chystají na svůj první závod. Vzhledem k místům, kde 

se získávaly odpovědí se nenašel nikdo, kdo by závody neměl alespoň v plánu. Většina již 

alespoň jeden závod absolvovala a pouze pro tři to bude první zkušenost. Kde již je vidět určitá 

diferenciace, jak ukazuje tabulka 1, je věk a specializovaná příprava. Lze říct, že s věkem roste 

zodpovědnost a potřeba speciální přípravy. Nad 45 let již všichni respondenti uvádí 

specializovanou přípravu. 

 

Tabulka 1: První blok otázek: Osobní informace a příprava. 

 
 

U znalostních otázek, byla poměrně dobrá povědomost o funkci intervalového tréninku, ale 

svoji maximální tepovou frekvenci znalo pouhých 20 % respondentů. Rozdíly mezi aerobním 

a anaerobním pásmem většině respondentů unikaly. V otázce, které složky se primárně spalují 

v jednotlivých pásmech, tedy zda tuk nebo cukr, odpovědělo chybně 80 % respondentů. 

Z hlediska zadání práce byl nejzajímavější třetí blok otázek, který řešil motivaci respondentů 

vedoucí k účasti na specializovaných wellness kempech. Zájem projevily zejména ženy, jak je 

znázorněno v tabulce 1, a koresponduje to i praktickým poznatkem AGOGE Praha, kde 

podobný kemp uspořádali a účastnilo se 80 % žen. Toto je zajímavý paradox u takového sportu, 

jako jsou překážkové závody, kde je skladba startujících asi 70 % mužů a 30 % žen, jak je 

patrné ze startovních listin na www.spartan-race.cz. Poskytovatel specializovaného wellness 

pobytu musí k tomuto přihlédnout a upravit tak nejen program, ale například  

i dostupnost sociálních zařízení. Poměrně velký důraz kladou všichni respondenti na osobu 

trenéra. Dávají přitom přednost někomu z OCR série a nejlépe trenér STG nebo někoho, kdo 

se pravidelně umisťuje na stupních vítězů bez ohledu na jeho odbornost. Na tuto otázku kladně 

odpověděli i ti respondenti, kteří nemají v úmyslu se kempu zúčastnit. Z toho by mohlo 

http://www.spartan-race.cz/
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vyplývat, že v podstatě nejsou pevně rozhodnuti a osobnost trenér může jejich prvotní 

rozhodnutí zvrátit. 

 

Tabulka. 1: Třetí blok otázek: Tréninkový kemp a osoba trenéra (pokračování) 

 

 
 

Motivační otázka v posledním bloku zkoumala, zda lze ovlivnit zájem o takový kemp 

specializací tréninku na technické překážky, ke kterým za běžných podmínek nemají přístup. 

Tedy hod oštěpem a rovnováha na kladině a slackline. Váhu tomuto druhu tréninku dalo víc jak 

50 % respondentů a 30 % uvedlo, že by to mohla být rozhodující volba, která rozhodne  

o účasti na tréninkovém kempu. 

 

Závěr 
Fenomén nárůstu zájmu o překážkové závody u nás v posledních letech nemá v historii mnoho 

podobných analogií. V České republice vzniklo velké množství regionálních sérií, Gladiátor 

Race, Predator Race, Excalibur Race i jednotlivých závodů Wilsonka Race, Beton Race, Heroes 

Race a další nové se objevují. Počet účastníků v celé republice jde v součtu k desítkám tisíc a 

přijíždí i tisíce zahraničních závodníků zejména z Polska a Maďarska. Vznikají specializované 

tělocvičny, AGOGE, Gladiátor Gym, Predator Workout. Organizátoři pořádají víkendové 

workouty, například AGOGE Praha. Heslo „Vystup ze své komfortní zóny“ se stalo motivací i 

pro ty, co nemyslí na první místa v závodech, ale chtějí je pouze dokončit, nebo přípravu na 

závody využívají jako možnost pro zvýšení vytrvalosti nebo redukci tělesného tuku.  

Teoretická část práce shrnuje poznatky o velmi intenzivnímu intervalovém tréninku a jeho 

možném využití v přípravě na překážkové závody. Důraz je kladen na aerobní práh, který je 

předělem mezi aerobní a anaerobní zónou. Právě vhodná kombinace těchto pásem a znalost 

přechodu může být motivací nejen pro přípravu na překážkové závody, ale i tolik očekávané 

spalování tuků. Konec teoretické části popisuje silové kardio, kdy dochází ke střídání rychlého 

kardio cvičení v anaerobní, ale i aerobní, zóně a silového cvičení. V jednom bloku  

o několika opakováních s časovým limitem. V aplikovaném provedení jsou tyto praktiky známé 

jako P90X nebo BodyFit. 

Praktická část práce řeší na podkladě rozmachu tohoto typu závodů, přípravy na ně  

a zkušeností s HIIT, formou dotazníkového výzkumu odpověď na otázku, co je příležitostí pro 

firmy podnikající v cestovním ruchu. Zejména pro poskytovatele wellness pobytů. Jak ukázaly 

odpovědi respondentů, větší zájem mají především ženy a ten se ostatně projevuje  

i zvýšeným zájmem o HIIT cvičení s důrazem na redukci podkožního tuku. Naopak, přestože 

většina respondentů chodí pravidelně na cvičení, které vysoce intenzivní intervalový trénink 

využívají a znají jej například pod názvem tabata, dle dotazníku se neorientují v tepových 

frekvencích a neznají hodnoty které jsou pro ně vhodné pro zvýšení vytrvalosti  
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i spalování tuků. Je ale zřejmý jejich zájem o rozšíření znalostí v této oblasti. Ohledně 

víkendových tréninkových pobytů mají již někteří respondenti zkušenosti se specializovanými 

pobyty, který pořádala například AGOGE Praha. Tyto tréninky jsou respondenty, kde většinu 

zájemců tvořily ženy, hodnoceny kladně. Velký důraz přitom kladou na osobní zkušenost svoji, 

či jiného s osobou trenéra, který by měl být z okruhu OCR závodů. Zvláštní příležitostí je 

zařazení technických disciplín, které zájemci o závody nemají kde jinde trénovat. I přes 

poměrně malý počet respondentů lze tyto výsledky považovat za dostatečně vypovídající. 

Specializované pobyty o prodloužených víkendech, jako příprava na překážkové závody, jsou 

tedy na základě šetření zajímavou příležitostí pro firmy podnikající v turistickém ruchu.  
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POROVNANIE CHEMICKÉHO ZLOŽENIA VYBRANÝCH DRUHOV 

MÄSA  

 

COMPARISON OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF SELECTED 

MEAT KINDS 

 
 

 PETER HAŠČÍK, MATEJ ČECH, ADRIANA PAVELKOVÁ, JURAJ ČUBOŇ, 

MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, MAREK BOBKO 

 

 

Abstrakt 

Cieľom práce bolo poukázať na využitie a nutričné zloženie mäsa najvýznamnejších 

hospodárskych zvierat chovaných v podmienkach Slovenskej republiky. Mäso je významnou 

zložkou potravy pre jeho vysokú nutričnú hodnotu. Obsahuje veľmi kvalitné plnohodnotné 

bielkoviny, tuky, minerálne látky a vitamíny. Z dietetického hľadiska sa preferuje chudšie mäso 

s nižším obsahom tuku, medzi ktoré patrí mäso kozie, jahňacie a hydinové v porovnaní    s 

mäsom hovädzím a bravčovým, pre ktoré je príznačný vyšší obsah tuku.  

 

Kľúčové slová:  

spotreba, chemické zloženie, mäso 

 

Abstract 

The aim of the thesis was to point out the usage and nutritional composition of meat of the most 

important farm animals kept in the Slovak Republic. Meat is an important component of our 

food due to its high nutritional value. It contains high quality full-value proteins, fats, minerals 

and vitamins. From a dietary point of view, leaner, lower-fat meat is preferred, including goat, 

lamb and poultry meat, compared to beef and pork, which are characterized by a higher fat 

content. 

 

Key words:  

consumption, chemical composition, meat 

 

 

Úvod 

 
Spotreba mäsa vo svete, EÚ, SR a ČR 

Faktory ako produkčné možnosti, kúpyschopnosť obyvateľstva, rôzne tradície a náboženské 

zvyklosti výrazne ovplyvňujú celkovú spotrebu mäsa v jednotlivých krajinách sveta (Haščík et 

al., 2019). 

Spotreba mäsa sa uvádza všeobecne vo forme jatočne opracovaného tela (JOT), t.j. v mäse na 

kosti. Nie celé JOT sa však využije na výrobu potravín a ľudskú spotrebu. Ide najmä o kosti, 

chrupavky, šľachy, ktoré tvoria asi 30-45 % z hmotnosti JOT. Niektoré menej hodnotné časti 

JOT nevhodné na ľudskú spotrebu nachádzajú uplatnenie aj pri výrobe krmív pre domáce 
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zvieratá (tzv. pet food). Podľa štatistík vychádza spotreba mäsa z objemu produkcie danej 

krajiny, ktorá je ovplyvnená vývozom a dovozom mäsa (Kameník et al., 2014). 

 

 

Tabuľka 1 Spotreba mäsa vo svete v kg za rok 2018 (OECD, 2019) 

 

Krajina/druh 

mäsa 

Hovädzie 

a teľacie 
Bravčové Hydinové Ovčie 

Argentína 39,9 10,8 38,2 1,0 

Austrália 18,9 21,9 44,1 7,3 

Brazília 24,5 12,3 39,8 0,6 

EÚ 27 10,8 35,5 23,6 1,4 

Rusko 10,4 19,6 31,4 1,4 

Saudská Arábia 4,0 0,5 32,2 3,9 

USA 26,1 23,0 49,7 0,5 

Svet 6,4 12,3 14,2 1,8 

 

Spotreba mäsa (v mäse na kosti) sa v SR zvýšila oproti roku 2017 o 1,5 kg na 64,3 kg (+ 2,4 

%). Na zvýšení spotreby mäsa sa najväčšou mierou podieľalo zvýšenie spotreby hydinového 

mäsa o 2,0 kg (+ 9,9 %) a naopak mierne zníženie o 0,5 kg zaznamenala spotreba bravčového 

mäsa (- 1,4 %). U ostatných druhov mias nenastala žiadna zmena v spotrebe (Sitárová, 2019). 

 

Tabuľka 2 Vývoj spotreby mäsa v kg na obyvateľa za rok v SR (Sitárová, 2019) 

 

Druh mäsa/rok 2016 2017 2018 ODD* 

Mäso spolu 58,4 62,8 64,3 57,3 

z toho 

hovädzie a teľacie 4,8 5,2 5,2 17,4 

bravčové 35,4 35,9 35,4 22,2 

hydina 16,9 20,2 22,2 15,0 

   Poznámka: *Odporúčaná dávka na obyvateľa v kg.rok-1 

 

Spotreba mäsa v ČR sa zvýšila v roku 2018 o 2,1 kg (+ 2,7 %). Došlo k zvýšeniu spotreby 

bravčového mäsa o 0,8 kg (+ 2 %), hovädzieho mäsa o 0,3 kg (+ 3,7 %) a spotreby hydinového 

mäsa o 1,1 kg (+ 4,1 %). Znížila sa spotreba králičieho mäsa o 0,1 kg (-7,3 %) a spotreba zveriny 

o 0,1 kg (- 11,2 %). Spotreba rýb vzrástla o 0,1 kg (+2,8 %) (ČSÚ, 2019). 

 

Tabuľka 3 Vývoj spotreby mäsa v kg na obyvateľa za rok v ČR (ČSÚ, 2019) 

Druh mäsa/rok 2016 2017 2018 

Mäso spolu 80,3 80,3 82,4 

z toho 

hovädzie a teľacie 8,6 8,5 8,7 

bravčové 42,8 42,3 43,2 

hydina 26,8 27,3 28,4 
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Chemické zloženie mäsa rôznych druhov jatočných zvierat 

Čuboň et al. (2012) a Haščík et al. (2014, 2019) zdôrazňujú význam mäsa ako jednej 

z najvariabilnejších potravín z pohľadu zloženia. Zloženie mäsa je však veľmi variabilné. Je 

ovplyvnené druhom zvierat, intravitálnymi, extravitálnymi a postmortálnymi vplyvmi, ale aj 

konkrétnym svalom (stehno, plece, krk a pod.).   

Svalové tkanivo je zložené z piatich základných chemických zložiek: vody, bielkovín, lipidov, 

sacharidov a anorganických látok (popoloviny a minerálne látky) a ďalších zložiek 

zahrňujúcich nebielkovinové zlúčeniny dusíka (nukleotidy, kreatín, kreatínfosfát, močovina, 

nikotínamidadeníndinukleotid, inozín) a taktiež nedusíkaté substancie (vitamíny, glykolytické 

medziprodukty a organické kyseliny) (Keeton et al., 2014).        

Viacerí autori popisujú približne rovnaké chemické zloženie svalstva. Napríklad Lawrie 

a Ledward (2006) uvádzajú nasledovné zloženie čerstvého mäsa: 75 % vody, 19 % bielkovín, 

3,5 % rozpustných nebielkovinových látok, 2,5 % tuku, 1 % sacharidov a nedusíkatých zložiek 

a 1 % anorganických látok. Podobné hodnoty, ale v svalovine s odstráneným intermuskulárnym 

tukom uvádzajú Belitz et al. (2009) – 76 % vody, 21,5 % bielkovín, 1,5 % lipidov, 1 % 

minerálnych látok a  variabilné množstvo sacharidov (0,05-0,2 %). 

 

Tabuľka 4 Porovnanie chemického zloženia vybraných druhov mias v 100 g mäsa (URL 1) 

 

 

Druh  

mäsa 

 

Voda 

(g) 

 

Sušina 

(g) 

Bielkoviny 

(g) 

Tuky 

(g) 

Sacharidy  

(g) 

Min.látky 

(g) 

Energetická 

hodnota 

(kJ/kcal) 

Hovädzie 

mäso 

(svalovina) 

73,2 26,9 21,5 4,3 0,63 1,22 532/127 

Bravčové 

mäso  

(krkovička) 

 

(stehno) 

57,9 42,1 15,3 24,9 0,2 0,8 1183/283 

62,2 37,8 17,4 15,4 0,07 0,97 867/207 

Jahňacie 

mäso 

(svalovina) 

63,9 36,1 16,6 17,3 0,01 0,95 922/220 

Hydinové 

mäso 

(kurča) 

(sliepka) 

72,5 27,5 20,5 6 0,42 1,42 577/138 

66,6 33,4 19,1 17,1 0,79 1,09 968/231 

Králičie 

mäso 

(svalovina) 

69,7 30,3 20,1 9,1 0,26 1,09 683/163 

Kozie 

mäso 

(svalovina) 

74,8 25,2 20,5 6 0,03 1,13 570/136 
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Podľa Čuboňa et al. (2012) rozdiely okrem chemického zloženia mäsa vybraných jatočných 

častí JOT sú aj pri senzorických vlastnostiach mäsa, najmä farba (obsah hémových farbív), chuť 

a vôňa. Okrem rozdielneho množstva tuku je dôležitý aj rozdiel v zložení mastných kyselín. 

Napríklad bravčové mäso síce obsahuje viac tuku, ale aj viac žiaducich nenasýtených mastných 

kyselín v porovnaní s hovädzím mäsom.  

 

Hovädzie mäso 

Hovädzie mäso je bohaté jednak na bielkoviny (17 až 22 %), ale aj na esenciálne aminokyseliny 

(55,2 g.16 g N) (Fauconneau, 1997). 

Pre spotrebiteľa je pri kúpe mäsa dôležitá jeho kvalita, ktorá je pri hovädzine okrem 

chemického zloženia posudzovaná znakmi ako vzhľad, šťavnatosť, textúra a farba (Domingues 

et al., 2015; Baba et al., 2016). 

Enser et al. (1999) zistili, že v mäse prežúvavcov je s ohľadom na typ svalu aj vysoké 

množstvo hémového železa (2 až 5 mg.100 g-1 čerstvého tkaniva), hovädzina sa teda javí ako 

jeho dobrý zdroj. Viac obľúbené bravčové a kuracie mäso obsahujú asi 3 – 4 krát menej 

hémového železa, ktoré sa vstrebáva 5 – 6 krát rýchlejšie ako rastlinné nehémové železo. Oproti 

týmto druhom mäsa vyniká hovädzie mäso aj v obsahu zinku (3 až 11 mg.100 g-1), ale jeho 

obsah záleží od výsekovej časti JOT.  

Mäso prežúvavcov je aj bohatým zdrojom vitamínov skupiny B. Favier et al. (1995) 

zdôrazňujú najmä obsah vitamínu B6 (0,3 až 0,4 mg.100 g-1 v hovädzom mäse; 0,15 až 0,25 

mg.100 g-1 v teľacom mäse) a vitamínu B12 (1,5 až 2,5  mg.100 g-1), nakoľko tieto vitamíny 

v rastlinných zdrojoch sa nachádzajú len v nepatrnom množstve.  

Hovädzie mäso sa na našom príjme tukov podieľa asi len 5 %-tami. Môže za to asi aj fakt, že 

sa vyznačuje vysokým pomerom bielkovín a tuku, ktorý sa môže pohybovať až okolo hodnoty 

12 (Demeyer a Doreau, 1999).  

Technologické pokroky umožňujú bližšie charakterizovať nutričnú kvalitu hovädzieho mäsa. 

Jeho nutričná hodnota spočíva už v spomínanom obsahu bielkovín, polynenasýtenej mastnej 

kyseliny linolovej, vitamínov skupiny B, cholínu, zinku a železa. US National Health and 

Nutrition Examination Survay (NHANES) z rokov 1999 -2004 poukazuje na fakt, že hovädzie 

mäso sa podieľa na príjme energie 3,9 %, tukov 4,5 %, nasýtených mastných kyselín 3,8 %, 

cholesterolu 13 %, proteínov 15 %, vitamínu B12 25 %, zinku 23 % a na príjme železa 8 %. 

Okrem toho je hovädzie mäso zdrojom fosforu a draslíka  a podieľa sa iba 1 % na príjme sodíka 

(Zanovec et al. 2010). 

Negatívne svetlo vrhá na hovädzie mäso vysoký obsah nasýtených a transmononenasýtených 

mastných kyselín, ktoré tvoria riziko pre rozvoj ischemickej choroby srdca. Všeobecne je však 

hovädzie mäso považované za jedno z najpopulárnejších (napr. v Brazílii) vďaka vysokému 

obsahu bielkovín, nízkemu obsahu tuku a vďaka ďalším obsiahnutým zdraviu prospešným 

látkam (Hambidge a Krebs, 2007), ale jeho spotreba je nízka tak vo svete, Európe ako aj v ČR 

a SR, nakoľko je pomerne cenovo náročné a sú vysoké náklady na jeho produkciu. 
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Bravčové mäso 

Bravčové mäso je chutné, po nutričnej stránke plnohodnotné a aj napriek niektorým negatívam 

je považované za jedno z najvyhľadávanejších druhov mias. Po senzorickej stránke má 

špecifickú arómu a sladkastú príchuť tvorenú prítomnosťou prchavých a neprchavých zlúčenín. 

Zatiaľ čo mäso z mladých jedincov je jemne vláknité, bledočervenej farby s mäkkou 

konzistenciou, mäso starších zvierat má tmavú farbu, hrubšie vlákna, je tuhšie a má menej tuku. 

Všeobecne je tento druh mäsa tučným, obsah tuku sa však líši najmä podľa daného svalu 

(Čuboň et al., 2012). 

Aj napriek rozšíreným úvahám o jeho nepriaznivých účinkoch na ľudské zdravie je to jedno z 

najtradičnejších a najpopulárnejších mias konzumované vo svete, okrem krajín kde sú 

náboženské obmedzenia na jeho konzum. Úvahy o jeho nevhodnosti pri nízko cholesterolových 

diétach však nie sú úplne pravdivé, pretože viaceré výskumy poukazujú na jeho relatívne 

vysoký obsah bielkovín, nízky obsah sacharidov pričom obsah nasýtených mastných kyselín a 

cholesterolu je približne rovnaký ako hydiny (kurčiat), oviec a hovädzieho dobytka. Navyše 

bravčové mäso je zaujímavé aj na základe obsahu kyseliny olejovej a linolovej (Teixeira 

a Rodrigues, 2013). 

Podľa Kročka et al. (2018) bravčové mäso, ktoré sa umiestňuje na trh pochádza prevažne 

z výkrmových ošípaných, zároveň môže pochádzať z JOT prasničiek a kastrátov a nesmie 

pochádzať z pohlavne dospelých kancov, prasníc a kryptorchidov, nakoľko tento faktor 

v konečnom dôsledku ovplyvňuje optimálne chemické zloženie a senzorické vlastnosti 

bravčového mäsa. Podľa autorov chemické zloženie bravčového mäsa ovplyvňuje aj samotné 

plemeno, resp. hybridná kombinácia, ktorá je chovaná a vykrmovaná na tento účel. Valaitienë 

et al. (2017) uvádzajú, že sušina bravčového mäsa rôznych plemien sa pohybovala od 25,79 do 

27,33 %, obsah bielkovín od 22,41 do 24,53 %, obsah tuku od 1,63 do 3,33 % a popolovín od 

0,97 do 1,10 %. Z minerálnych látok bol obsah sodíka na úrovni 400,7 – 457,6 mg.kg-1, horčíka 

250,3 – 302,3 mg.kg-1, vápnika 50,5 – 59,1 mg.kg-1, zinku 9,2 – 12,4 mg.kg-1, selénu 0,14 – 

0,15 mg.kg-1, medi 0,40 – 0,51 mg.kg-1, niklu 0,15 – 0,24 mg.kg-1 a železa 7,1 – 10,2 mg.kg-1. 

Aj porážková hmotnosť a konkrétna výseková časť významne ovplyvňujú chemické zloženie 

bravčového mäsa (Lukač et al., 2015). Najvyšší obsah bielkovín mala sviečkovica pri 

porážkovej hmotnosti 100 – 110 kg a to 22,54 %, zatiaľ čo najmenej bielkovín bolo v krkovičke 

pri hmotnosti ošípanej 121 – 130 kg a to 17,43 %. Najvyšší obsah vody vo všetkých váhových 

kategóriách obsahovalo stehno (okolo 74 %) a najmenej krkovička (okolo 66 %), ktorá však 

obsahovala najviac tuku spomedzi skúmaných mäsitých častí (11,49 – 14,11 %). Obsah 

popolovín (minerálnych látok) mal tendenciu rásť s vekom a pohyboval sa bez ohľadu na 

hmotnosť a sval od 2,31 do 2,97 %.  

Všeobecne je bravčovina považovaná za mastné mäso, avšak chudá svalovina ako napr. karé 

obsahuje málo tuku. Krmivo má tiež zásadný vplyv na zloženie tuku a môže zvýšiť relatívne 

nízky obsah PUFA v mäse. Bravčové mäso má oproti hovädziemu nie veľmi priaznivý pomer 

n-6/n-3 mastných kyselín, pričom koncentrácia n-3 MK by sa mala zvyšovať, zatiaľ čo 

koncentrácia n-6 MK znižovať. Súčasná tzv. „západná“ výživa má pomer n-6/n-3 okolo 16,74 

(doporučený pomer je na úrovni 5) (Bečková a Václavková, 2006). 
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Ovčie mäso 

Tento druh mäsa nie je až tak rozšírený, pretože ľudia majú všeobecnú averziu voči jeho 

konzumácii. Staršia jahňacina bola totiž považovaná za vláknitú a tuhú, s typickým pachom a 

chuťou. V súčasnosti je však chov jahniat zameraný na jemnejšiu konzistenciu a lepšiu chuť. 

Väčšina jahniat určených na mäsovú produkciu je posielaná na bitúnok vo veku 6 mesiacov, 

ale aj menej napriek tomu, že za jahňacie mäso je považované mäso z oviec mladších ako 1 

rok. Špeciálnu kategóriu tvoria tzv. mliečne jahňatá, ktoré sú porážané ešte pred ich odstavením 

(Rizza et al., 2002). 

V porovnaní s hovädzím a bravčovým mäsom obsahuje jahňacie viac zdraviu prospešných 

omega-3 polynenasýtených MK (PUFA) (Wood et al., 1999). Jahňacina sa považuje za vhodnú 

pre malé deti, keďže je lepšie stráviteľná ako iné druhy červeného mäsa. Okrem toho je 

zaujímavá aj pre jedinečný profil mastných kyselín, ktoré sú dôležité pre správny neonatálny 

vývoj a rast detí. Ďalej autori uvádzajú, že mäso mliečnych jahniat je významným zdrojom ω - 

3 MK, najmä niektorých s dlhým reťazcom. Bolo zistené, že obsah ω - 3 polynenasýtených MK 

bol najvyšší v čerstvom mäse – približne 3 krát viac v porovnaní s komerčnou detskou výživou, 

obsah α - linolénovej kyseliny bol 1,5 krát vyšší, kyseliny eikosapentaénovej 6 krát vyšší a 

kyseliny dokozahexaénovej 10 krát vyšší. Prítomnosť  kyseliny arachidonovej bola v čerstvom 

mäse 6 krát vyššia v porovnaní s homogenizovanými a lyofilizovanými prípravkami na báze 

jahňacieho mäsa (Nudda et al., 2011). 

Čuboň et al. (2012) konštatujú, že jahňacie mäso má vysokú biologickú a dietetickú hodnotu, 

dobrú stráviteľnosť, priaznivo ovplyvňuje metabolizmus cholesterolu a tým pádom je vhodné 

pre zdravú a plnohodnotnú výživu. Porcia 100 g jahňacieho mäsa spĺňa odporúčanú dennú 

potrebu bielkovín na 30 – 40 %, aminokyseliny niacínu na 27 %, potrebu zinku na 23 % 

a vitamínu B12 na 56 %. Charakteristická chuť a aróma ovčieho mäsa závisí na množstve 

a kvalite obsiahnutého tuku v mäse. 

 

Kozie mäso 

Kozie mäso je považované za chudé mäso v porovnaní s baraním a hovädzím a je 

konzumované najmä v trópoch a subtrópoch vzhľadom na nenáročnosť chovu kôz aj 

v náročných klimatických podmienkach. V posledných desaťročiach však jeho obľuba rastie 

najmä z dietetických dôvodov, t.j. nízky obsah tuku a cholesterolu (Madruga a Bressan, 2011) 

a vyšší obsah PUFA (Banskalieva et al., 2000) v porovnaní s hovädzím alebo jahňacím 

mäsom. Vyšší obsah PUFA znamená aj vyšší obsah žiaducich ω - 3 polynenasýtených M. 

Kozie mäso obsahuje podľa Shija et al. (2013) relatívne veľa bielkovín, minerálnych látok 

a zároveň málo tuku, konkrétne: 70,65 % vody, 23,45 % bielkovín, 2,49 % tuku a 4,40 % 

minerálnych látok. 

Čuboň et al. (2012) konštatujú, že ide o dieteticky kvalitné mäso. Z nutričného hľadiska je 

zaujímavý predovšetkým nízky obsah tuku s podobným zložením ako tuk oviec avšak s vyšším 

podielom kyseliny olejovej. Kozie mäso je pre svoju typickú pachuť používané na výrobu 

niektorých tradičných mäsových výrobkov. Po obsahovej stránke má vyšší podiel vitamínov B1 

a B2, nižší podiel vápnika ako hovädzie mäso, ale podiel železa je porovnateľný s hovädzím 

mäsom a vyšší ako pri baraňom a bravčovom mäse. 
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Podľa Ivanovica et al. (2016) kozacie mäso predstavuje zdravšiu alternatívu oproti ostatným 

druhom červeného mäsa najmä pre nízky obsah nasýtených mastných kyselín a cholesterolu. 

Zložením kŕmnej dávky kôz je možné pozmeniť základné chemické zloženie kozieho mäsa, 

zloženie mastných kyselín, prchavých zlúčenín a tým jeho arómu, ale aj jeho farbu tak vo forme 

čerstvého tak aj spracovaného mäsa. Podľa zistenia vyššie uvedených autorov má mäso kôz 

z horských oblastí vyšší obsah kyseliny α - linolénovej (n – 3 MK), linolelaidovej (n – 6 trans 

MK) a kyseliny linolovej (n – 6 MK). Kozie mäso má význam aj pre výborný obsah 

esenciálnych aminokyselín ako je lyzín, treonín a tryptofán.  

 

Hydinové mäso 

Hydinové mäso a výrobky z neho majú veľký význam v ľudskej výžive na celom svete, pretože 

vďaka svojej dostupnosti prispieva k riešeniu globálneho nedostatku potravín. Hydinové mäso 

a výrobky z neho poskytujú výborný zdroj proteínov, tukov, esenciálnych aminokyselín, 

minerálnych látok, vitamínov a ďalších živín (Shaltout, 2019).  

Mäso hrabavej hydiny má pomerne nízku energetickú hodnotu, čo súvisí s obsahom tuku vo 

svalovine jednotlivých cenných mäsitých častí JOT hydiny. Okrem iného sú rozdiely aj 

v jednotlivých častiach JOT vtákov, kde napr. morka má biele svalstvo na krídlach a prsiach 

a červené na stehnách. Biele svalstvo obsahuje vyšší obsah bielkovín a vody a menej tuku. 

Množstvo kolagénu je 2 krát vyššie v tmavom svalstve. Výrazné odlišnosti sú aj v obsahu vody 

v kuracom a morčacom mäse, kde sa obsah vody pohybuje okolo 70 – 74 % (približne rovnako 

ako v hovädzom a teľacom mäse), oproti 49 – 69 % podielu vody v mäse u kačíc a husí, ktoré 

majú tukovú vrstvu pevne viazanú na koži (Haščík et al., 2014, 2019). 

Nevýrazná chuť a vysoká jemnosť kuracích pŕs umožňuje produkciu rôznorodých mäsových 

produktov, ktoré sa zameriavajú sa na rôzne skupiny spotrebiteľov. Mäso z kuracích pŕs je 

navyše vhodné na rýchlu a nenáročnú kuchynskú úpravu (Petracci et al., 2013). Veľkou 

výhodou kuracieho mäsa je, že na rozdiel od ostatných druhov mäsa neexistujú u neho žiadne 

náboženské a spoločenské obmedzenia, a navyše je aj relatívne lacné. Kuracie mäso je 

všeobecne viac konzumované v mestách ako na vidieku, kde prevláda konzumácia obilnín. 

Väčšina obilnín je však chudobná na plnohodnotné bielkoviny, resp. esenciálne aminokyseliny 

ako sú lyzín, treonín a sírne aminokyseliny metionín a cysteín, ktoré sú zastúpené v kuracom 

mäse. Prsná svalovina kurčiat obsahuje menej ako 3 g tuku.100 g-1 mäsa, zatiaľ čo mäso červené 

(stehná) obsahujú 5 až 7 g tuku.100 g-1 mäsa. Približne polovicu tukov tvoria hodnotné 

mononenasýtené mastné kyseliny a iba jedna tretina sú menej zdravé nasýtené mastné kyseliny 

(Dowarah, 2013). Bingham (2006) konštatuje, že konzumácia červeného mäsa v množstve 

viac než 500 g za týždeň (v spracovanej forme) sa považuje za nezdravú, čo však neplatí pre 

mäso kuracie.  

Priemerné nutričné zloženie prsnej a stehennej svaloviny brojlerových kurčiat uvádzajú Čuboň 

et al. (2013), Haščík et al. (2014, 2018, 2019) nasledovne: sušina 25,8 resp. 26,0 % pre prsia 

a 33,1 resp. 32,6 % pre stehná; obsah bielkovín 22,9 resp. 23,0 % pre prsia a 19,5 resp. 19,2 % 

pre stehná; obsah tuku 1,8 % pre prsia a 12,6 resp. 12,7 % pre stehná. Cavani et al. (2009) vo 

svojej práci konštatujú, že prsia, resp. stehná majú energetickú hodnotu 104, resp. 115 kcal; 
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cholesterolu 62, resp. 80 mg; železa 0,72, resp. 1,02  mg a sodíka 65, resp. 86 mg v 100 g mäsa.

  

Podľa Danish Food Composition Databank (2009) 100 g čerstvého kuracieho mäsa s kožou 

obsahuje priemerne 18,8 % bielkovín, pričom obsah bielkovín v jednotlivých častiach jatočne 

opracovaného tela kurčiat sa znižuje v nasledovnom poradí: prsia (20,85 %), lýtko (18,08 %), 

krídlo (17,52 %), stehno (16,52 %) a chrbát (14,05 %). Bielkoviny mäsa sa vyznačujú dobrou 

stráviteľnosťou (asi 94 %) (Williams, 2007) a vysokou hodnotou aminokyselinového skóre 

(AAS) = 0,92 (Pereira a Vicente, 2013), zatiaľ čo rastlinné bielkoviny šošovice, hrachu a 

cíceru majú hodnotu AAS = 0,57 – 0,71 a pšeničný lepok iba 0,25 (Wu, 2009). 

Podľa Velíška (1999) obsahuje kurací tuk priemerne 27-30 % nasýtených mastných kyselín, 

42-47 % monoénových mastných kyselín a 20-24 % polyénových mastných kyselín.     

V zásobnom tuku je obsah nasýtených mastných kyselín nižší. 

Shang et al. (2014) konštatujú, že po pridaní polysacharidov makroskopickej huby Hericium 

caput-medusa do kŕmnych zmesí kurčiat zaznamenali nižší obsah cholesterolu v prsnej, resp. 

stehennej svalovine (37,3 – 45,2 mg.100 g-1, resp. 58,5 – 65,1 mg.100 g-1) v porovnaní 

s kontrolou (51,6 mg.100 g-1 resp. 75,2 mg.100 g-1). 

Zaujímavým trhovým druhom hydiny je aj hus, kde jej mäso sa vyznačuje pomerne vysokým 

obsahom kvalitných bielkovín s nízkym obsahom kolagénu (0,39 – 0,91 %), ale obsah tuku je 

pomerne vysoký aj keď s priaznivým zložením mastných kyselín a nízkym množstvom 

cholesterolu (52 – 76 mg.100 g-1). Tento druh mäsa má aj vysoké zastúpenie vitamínov (A, B1, 

B2, B3, B6) a minerálnych látok (Ca, Cu, Fe, Mg, P, K, Na) (Okruszek et al., 2013).  

Husacie mäso je veľmi obľubované a chutné, pričom tuk v ňom obsiahnutý vďaka svojmu 

zloženiu zvyšuje nutričnú a výživnú hodnotu pripravovaných jedál. Pohlavia ako aj jednotlivé 

hybridné kombinácie husí sa líšia obsahom cholesterolu v prsnej svalovine. U gunárov a husí 

hybridnej kombinácie W33 bol zistený obsah cholesterolu od 58 do 73 mg.100 g-1, zatiaľ čo 

u hybridnej kombinácie W11 od 52 do 57 mg.100 g-1 (Buzala et al., 2014). 

Ďalším významným druhom vodnej hydiny sú kačky, kde kačacie mäso sa považuje za mäso 

červené a jeho oxidačný metabolizmus energie je vyšší, než u kuracieho alebo morčacieho 

mäsa. Genotyp, vek a výživa sú dôležité faktory ovplyvňujúce obsah intramuskulárneho tuku 

ako aj technologickú a senzorickú kvalitu kačacieho mäsa. Kačacie mäso sa v porovnaní 

s kuracím vyznačuje vysokým obsahom tuku s až 60 %-tným obsahom nenasýtených mastných 

kyselín a zároveň má aj vysokú hladinu hémových pigmentov (Baeza, 2006). 

 

Záver 
Na základe uvedenej práce môžeme konštatovať nasledovné: 

• mäso bolo a je významná zložka potravy na celom svete, konzumenti ho uprednostňujú 

najmä pre jeho senzorické a nutričné vlastnosti, 

• na Slovensku zaostáva v najväčšej miere spotreba hovädzieho a teľacieho mäsa (5,2 

kg.obyvateľ.rok-1), ktorá je oproti priemeru EÚ 27 zhruba polovičná (10,8 

kg.obyvateľ.rok-1), o niečo lepšie je na tom ČR (8,7 kg.obyvateľ.rok-1); naopak spotreba 

bravčového mäsa (35,4 kg.obyvateľ.rok-1) je takmer rovnaká s EÚ 27, no v ČR je až 

takmer dvojnásobná ako je ODD (43,2 kg.obyvateľ.rok-1); spotreba hydiny je o niečo 
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nižšia v SR (22,2 obyvateľ.rok-1) a o niečo vyššia v ČR (28,4 obyvateľ.rok-1) v 

porovnaní s EÚ 27 (23,6 obyvateľ.rok-1); spotreba ostatných druhov mäsa je na nízkej 

úrovni, 

• chemické zloženie jednotlivých mias je relatívne konštantné, rozdiely sú medzi druhmi 

najmä v obsahu vody, bielkovín a tuku, resp. v vložení mastných kyselín, v jednotlivých 

výsekových častiach v rámci JOT, v obsahu cholesterolu, či v obsahu minerálnych látok, 

najmä železa. 

Na záver môžeme konštatovať, že mäso je plnohodnotná potravina s vysokým obsahom dobre 

využiteľných bielkovín. Má vysokú energetickú hodnotu ktorá však súvisí s variabilným 

obsahom tuku. Mäso je ďalej dobrým zdrojom vitamínov skupiny B (B12 sa výlučne nachádza 

v mäse) a hémového železa, ktoré je využiteľnejšie o 20 – 30 % v porovnaní s nehémovým 

rastlinným železom. Z dietetického pohľadu je vhodné konzumovať mäsá s nižším obsahom 

tuku s vyšším zastúpením nenasýtených mastných kyselín a to v poradí: 1. kozie mäso a mäso 

hrabavej hydiny, 2. jahňacie mäso, ktoré ovplyvňuje priaznivo metabolizmus cholesterolu, 3. 

hovädzieho mäso. Posledným, žiaľ najkonzumovanejším druhom by malo byť mäso bravčové. 
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GLOBÁLNÍ PROBLÉMY TURISMU 

 

GLOBAL ISSUES IN TOURISM 

 
Patrik Kajzar  

 

Abstrakt 

Turismus patří mezi významná ekonomická odvětví, který má příznivý dopad na hospodářský 

vývoj a zaměstnanost. Podle Světové organizace cestovního ruchu v roce 2018, se zvýšil počet 

mezinárodních příjezdů o 5 % a dosáhl 1,4 miliardy. Podle prognózy UNWTO má navíc vzrůst 

počet mezinárodních příjezdů turistů v roce 2030 na 1,8 miliardu. Neustálý nárůst počtu 

mezinárodních příjezdů turistů je spojen s problémy, které se již začínají objevovat ve 

vybraných regionech světa. Proto je cílem příspěvku zhodnotit vybrané globální problémy 

turismu na konkrétních příkladech. 

 

Klíčová slova: 

Turismus, problémy, vybrané regiony, globalizace. 

 

Abstract 

Tourism is one of the major economic sectors with a positive impact on economic development 

and employment. According to the World Tourism Organization in 2018, the number of 

international arrivals increased by 5% to reach 1.4 billion. In addition, according to UNWTO 

forecasts, the number of international tourist arrivals in 2030 will increase to 1.8 billion. The 

continual increase in the number of international tourist arrivals is associated with problems 

that are already starting to appear in selected regions of the world. Therefore, the aim of the 

paper is to evaluate selected global tourism problems on specific examples. 

 

Key words: 

Tourism, problems, selected regions, globalization. 

 

Úvod 
Jak uvádí Čejna (2019) s postupující globalizací naší planety sledujeme dynamické změny ve 

všech odvětvích, cestovní ruch nevyjímaje. Tyto změny jsou podmíněny zejména vývojem 

komunikačních technologiích a přidružených oborů. Turismus patří mezi nejdůležitější odvětví 

světových ekonomik, kdy v roce 2018 turismus generoval výnosy 1,7 bilionu dolarů neboli pět 

miliard dolarů denně.  

Podle Linetti (2019) demografické změny v důsledku globalizace výrazně ovlivňují cestovní 

ruch jako průmysl. Čím vyšší je míra zaměstnanosti a průměrný index příjmu v zemi, tím vyšší 

je počet mezinárodních cestujících.  

Indrová (2010) uvádí, že v hierarchii potřeb člověka se cestovní ruch postupně přesunuje z 

potřeb luxusních a zbytných do potřeb běžných, které jsou nedílnou součástí spokojeného 

života. Vezmeme-li v úvahu, že cestovní ruch má multiplikační efekt na rozvoj národního 

hospodářství, zvyšuje zaměstnanost v regionech a stává se důležitým faktorem rozvoje oblastí, 

pochopíme mnohonásobné zvýšení významu cestovního ruchu. 
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Na druhé straně vedle pozitivních dopadů turismu na rozvoj národního hospodářství, sebou 

přináší turismus také problémy. Tyto problémy se netýkají jen určitého regionu, ale začínají se 

projevovat v různých regionech světa.  

Země se začínají potýkat s nadměrným turismem, tzv. overturismem, který např. Organizace 

Responsible Tourism Partnership (2019) definuje jako „destinace, v nichž hostitelé nebo 

hosté, místní nebo návštěvníci, cítí, že je zde příliš mnoho návštěvníků a že kvalita života v této 

oblasti nebo kvalita zážitku nepřijatelně poklesla“. 

Podle Linderové (2013) znamená overturismus nadměrné využívání atraktivit cestovního 

ruchu, devastaci přírodních památek např. sběr typických rostlin, písku, kamínků jako suvenýrů 

z dovolené; znečištění přírodního prostředí např. pláží, lesních cest; ničení kulturně-

historických památek apod. 

Tyto situace ukazují, jak je důležité je chránit si image destinace, pokud jde o schopnost přilákat 

turisty z různých regionů světa a pokud je image destinace již poškozen, pak je těžké ho znovu 

vrátit na původní úroveň (Anuar et al., 2019). 

 

 

Materiál a metodika 
Před 60 lety cestovalo kolem 70 milionů lidí a v současnosti již více jak 1,4 miliardy. Proto se 

čím dál více autorů zabývá problematikou globálních problémů turismu. V úvahu je potřeba 

vzít nejen mezinárodní cestování, ale i turismus v rámci jednotlivých zemí.  

Kromě overturismu, jsou dalším problémem turismu také emise oxidu uhličitého a nedostatek 

dalších zdrojů (např. vody). Mezi další globální problémy turismu můžeme zařadit globální 

oteplování mající negativní vliv na pěstování některých plodin, které mohou přinést změny v 

potravinářství a zemědělství, potažmo změna klimatu výrazně zasáhne i podnikatele a firmy 

vydělávající na zimní turistice z důvodů nedostatku sněhové pokrývky a ve zvyšujících se 

nákladech na zasněžování apod.  

Se změnou klimatu také souvisí nedostatek srážek. Např. kvůli nejhoršímu suchu za poslední 

desetiletí se zmenšily Viktoriiny vodopády na hranici Zambie a Zimbabwe oproti normálnímu 

stavu na pouhý potůček. Místní se nyní obávají, zda kvůli častějším a výraznějším suchům 

region nepřijde o jednu z hlavních turistických atrakcí, kterou ročně navštíví asi milion lidí. 

Existuje velký počet globálních problémů, které jsou spojeny s turismem, proto cílem příspěvku 

je zhodnotit pouze vybrané globální problémy turismu na konkrétních příkladech. Autor v 

příspěvku využil jak sekundární údaje z odborných knih, časopisů a dalších zdrojů, tak i čerpal 

údaje ze svých osobních zkušeností s návštěvy vybraných zemí. 

 

 

Výsledky a diskuze 
V následující části příspěvku autor představí vybrané globální problémy turismu na konkrétních 

příkladech zemí, zasaženými těmito problémy.  

První zemí, kterou autor v příspěvku představí, je Španělsko. Tuto zemí v roce 2018 navštívilo 

více jak 82 milionů turistů, což je po Francii (87 milionů) druhá nejnavštěvovanější zemi světa. 

Celkem turisté ve Španělsku utratili více jak 2,3 bilionu Kč. 
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Španělsko patří taky mezi oblíbené destinace Čechů a řadí tuto zemí na šesté místo 

v nejoblíbenějších destinací českých turistů. V roce 2018 Španělsko navštívilo přibližně 

250 000 českých turistů. 

Španělsko se proto v současnosti potýká s nárůstem velkého počtu turistů. Pláže bývají 

přeplněné a v ulicích měst se nedá hnout. Takovým příkladem mohou být pláže ve městě 

Barcelona a v jejich okolí, stejně tak pláže na ostrově Mallorca, který patří 

k nejnavštěvovanějším Baleárských ostrovů Španělska. 

Na následujícím obrázku lze vidět pláž ve města Calella, kterou měl autor příspěvku možnost 

navštívit před 11 lety. Letovisko Callela s více jak 18 tísici obyvateli leží na pobřeží Costa del 

Maresme a Costa Brava asi 58 km od Barcelony. 

 

 

 

 
 

Obrázek 1: Zaplněná pláž v letovisku Calella, Španělsko 

Zdroj: Vlastní 

 

Na dalším obrázku ze stejného letoviska můžeme vidět, jak pláže jsou dlouhé a široké, a přesto 

v odpoledních hodinách, o víkendech zcela zaplněné jak zahraničními turisty, tak i místními 

obyvateli. 

V Barceloně z důvodu velkého počtu turistů, klesl počet místních obyvatel, kteří byli nucení se 

odstěhovat mimo centrum, a to z důvodu rostoucích životních nákladů. Proto někteří zástupci 

samosprávy ve městě uvažují, že omezí rozšíření letiště, které v roce 2018 přijalo více jak 50 

milionů zahraničních turistů. Letiště v současnosti dokáže pojmout maximálně 55 milionů osob 

ročně a blíží se tedy ke svému kapacitnímu stropu. 

Dalším místem Španělska, které se potýká s velkým počtem turistů, patří Mallorca. Autor 

příspěvku ji navštívil v srpnu roku 2019. 

Na obrázku dole vidíme zaplněnou pláž na severu ostrova Mallorcy, oblasti Alcudie. Na 

Mallorce žije přibližně 860 tisíc obyvatel a každým rokem ho navštíví více jak 12 milionů 
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turistů. Proto i v této oblasti Španělska, z důvodu rostoucích cen nemovitostí nemají místní 

obyvatelé finančních prostředky na život. Velký počet turistů také podle řady odborníků 

poškozuje místní faunu a flóru. Nejvíce turistů je ale soustředěno kolem hlavního města – Palma 

de Mallorca. 

 

 

 
 

Obrázek 2: Pohled z kopce na pláž v letovisku Calella, Španělsko 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Obrázek 3: Pláž Playa de Muro, Alcudia, Mallorca, Španělsko 

Zdroj: Vlastní 
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Od 1. 5. 2018 se zvýšila na Baleárských ostrovech turistická daň z ubytování, kdy musí každý 

hotelový host zaplatit 2–4 eura za noc, záleží podle úrovně hotelu. Jedná se o poplatek, který 

podle španělského ministerstva pro cestovní ruch, půjde na obnovu životního prostředí. Za rok 

2018 se mělo jednat o částku vyšší jak 100 milionů eur. 

 

Další destinací, která se potýká s globálními problémy turismu, je Chorvatsko. Autor 

příspěvku navštívil Bašku vodu a Dubrovník v roce 2013. Z pohledu českých turistů se jedná o 

jejich nejoblíbenější destinaci posledních 20 let, kromě roku 2015, kdy jej předstihlo Slovensko. 

V roce 2018 Chorvatsko navštívilo více jek 800 tisíc českých turistů. Mezi místa Chorvatska, 

které trpí pod náporem turistů, patří např. Makarská riviéra, Dubrovník, Plitvická jezera apod. 

Problémem např. Dubrovníku je, že zahraniční turisté přijíždějí ve velkých počtech na velkých 

výletních lodích, viz. obr. 4. Dubrovník je město zapsané na seznam UNESCO,  a v poslední 

době sílí tlak na to, že pokud se nezmění situace v tomto historickém město, mohl by Dubrovník 

o statut UNESCO památky přijít. 

 

 

 
 

Obrázek 4: Pohled na výletní lodě, Dubrovník, Chorvatsko 

Zdroj: Vlastní 

 

 

V Dubrovníku žije něco málo kolem 5 tisíc obyvatel, ale počet přenocování v místních hotelech 

dosáhl 3, 4 milionu. V létě proudí do Dubrovníku právě z výletních lodí až 10 tisíc turistů za 

den. Podle Chorvatského institutu turistky země si přišla na více jak 53 milionů eur z výletních 

lodí, ale na druhé straně se odhaduje, že náklady, které vyplývají z poškozování životního 

prostředí ve městech, dosahují 338 milionů eur.  

Dalším místem Chorvatska, které trpí pod náporem turistů, je přístavní městečko Baška Voda, 

které leží asi 10 km od centra Makarské. Na obrázku níže je vidět přeplněné pláže na tomto 

místě již v roce 2013. 
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Obrázek 5: Zaplněné pláže, Baška Voda, Chorvatsko 

Zdroj: Vlastní 

Také národní park Plitvická jezera v Chorvatsku, se potýká s velkým nárůstem počtu turistů, 

kdy zejména v letních měsících navštíví toto místo více jak 15 tisíc turistů za den. 

Východiskem těchto problémů může být regulace počtu turistů ve vybraných lokalitách, tzn. že 

se určí maximální počet turistů za den, kteří mohou vybrané místo navštívit. 

Také v České republice, např. Praha a Český Krumlov, se potýká s velkým nárůstem počtu 

turistů. Praha např. zavedla v centru města tzv. policejní hodinu, která podnikům přikazuje 

ukončit večerní produkci ve 22 hodin. Noční klid ale málokdo skutečně respektuje. Stížnosti 

obyvatel hlavního města na hlučné turisty se pořád množí. I kvůli tomu Praha zřídila funkci 

nočního starosty, který bude mít kontrolu nočního života na starosti. Český Krumlov od 

poloviny roku 2019 zavedl poplatky pro turistické autobusy, které čeká povinná rezervace 

předem a další peníze zaplatí za vyložení a naložení turistů. Za online objednaný jeden vjezd 

na terminál platí každý autobus 625 korun, vjezd bez předchozí rezervace stojí 2 000 korun. 

Vícedenní pobyty vyjdou levněji. 

Na obrázku 6 níže lze vidět destinace, které kvůli turistům hlásí uzavírky a omezení. 

S problémy, které přináší zemím rozvoj turismu, se potýkají taky mimo Evropu: (Anonym, 

2019) 

✓ Jedná se např. o Austrálii a jejich posvátnou horu Uluru zapsanou na seznam památek 

UNESCO. Dne 25. 9. 2019 vstoupil v platnost zákaz vstupu na toto posvátné místo. 

✓ Thajsko zakázalo vstup do thajské zátoky (známé z filmu Pláž) na přechodnou dobu do 

roku 2021. Do zákazu navštívilo zátoku Maja v souostroví Pchi Pchi denně až 5 tisíc 

turistů. 
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✓  Filipíny v říjnu 2018 návštěvníkům znovu otevřely ostrov Boracay s bílými plážemi, 

který byl uzavřen kvůli ochraně životního prostředí. Počet turistů tam byl omezen a na 

plážích platí zákaz kouření, pití alkoholu a rozdělávání ohně. 

✓ Nová pravidla mají také ochránit památky incké civilizace v okolí peruánského Machu 

Picchu. Úřady ve spolupráci s organizací na ochranu světového dědictví UNESCO 

stanovily podmínku, že každý zájemce o návštěvu se bude muset držet jedné ze tří 

vytyčených tras. Na vybraných místech se bude zdržovat jen omezeně dlouhou dobu a 

pro vstup do prostor takzvané Incké citadely bude muset využít služeb oficiálního 

průvodce. 

✓ Na ostrov Big Major Cay na Bahamách se např. cestuje se sem za prasaty, které se 

koupají v teplém Karibském moři. Jenže v poslední době tady prasata ve velkém 

vymírají. Můžou za to turisti, kteří čuníky na pláži krmí. Zvířata totiž společně s jídlem 

zkonzumují i velké množství písku, který jim způsobuje trávicí potíže. Neukáznění 

návštěvníci ostrova také nabízejí prasatům pivo a rum a občas se je pokoušejí osedlat. 

 
Obrázek 6: Omezení a uzavírky kvůli turistům v Evropě i ve světě 

Zdroj: Weikert. 2019. 

 

Závěr 

Příspěvek se věnoval problematice globálních problémů turismu. Cílem příspěvku bylo 

zhodnotit pouze vybrané globální problémy turismu na konkrétních příkladech. Autor v 

příspěvku využil jak sekundární údaje z odborných knih, časopisů a dalších zdrojů, tak i čerpal 

údaje ze svých osobních zkušeností s návštěvy vybraných zemí. 

V příspěvku byly pouze nastíněny vybrané konkrétní problémy turismu na příkladech 

Španělska, Chorvatska, České republiky i mimoevropských teritorií.  

Jednou z možností, jak bojovat proti velkému nárůstu počtu turistu, patří jeho regulace 

v místech, které jsou nejvíce turismem zasaženy. Jednou z forem regulace turismu, může být 

zavedení různých druhů daní a poplatků, souvisejících např. s ubytovacími kapacitami 
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v místech, s nejvyšším počtem turistů nebo poplatky za vjezd autobusu do centra města apod.. 

Některé země již k těmto krokům přistoupily.  

Kromě overturismu, který byl v článku zmíněn, patří k dalším problémům turismu oxid uhličitý 

a nedostatek dalších zdrojů, zejména vody. 

Dalším problémem, který ovlivňuje turismus celosvětově, patří globální oteplování, které se 

projevuje negativně u vybraných zemědělských plodin, které současně mohou přispět ke 

změnám v potravinářském průmyslu a zemědělství. Změna klimatu zasáhne i vybrané firmy a 

podnikatele, kteří podnikají v turismu, a to z důvodu nedostatku sněhové pokrývky, a 

zvyšujících se investic do zasněžování. 

Je vhodné se i nadále věnovat konkrétním příkladům, které souvisí s globálními problémy a 

turismem. S růstajícím počtem turistů, budou růst i problémy, které s turismem souvisí. 

 

Poděkování 

Tento článek vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 

Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2020. 
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DĚLENÍ PŘIDANÉ HODNOTY V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍ A 

FINANČNÍ PÁCE ČESKÝCH HOTELŮ A RESTAURACÍ 

 

VALUE ADDED REDISTRIBUTION AFFECTED BY OPERATING AND 

FINANCING LEVERAGE OF CZECH HOTELS AND RESTAURANTS 

ZDENĚK KONEČNÝ 

 

Abstrakt 

Zapojení dodatečného kapitálu na úkor práce podnikům, včetně hotelů a restaurací, umožňuje 

dosáhnout vyššího objemu produkce i přidané hodnoty. Při financování investic cizími zdroji 

navíc podnik může dosáhnout vyšší ziskovosti vlastního kapitálu. Podnik však nemá zaručeno, 

že díky této provozní a finanční páce dosáhne zmíněných efektů. Z důvodu vyššího rizika rostou 

náklady kapitálu a nabízí se otázka, jaký bude vliv změn v majetkové a finanční struktuře na 

dělení přidané hodnoty.  

 

Klíčová slova: 

finanční páka, náklady kapitálu, náklady práce, provozní páka, přidaná hodnota, životní 

cyklus podniku 

 

Abstract 

Using additional capital at the expense of labour allows companies, including hotels and 

restaurants, to reach a higher amount of production and value added. If investments are 

financed by debts, then the company can reach also a higher return on equity. But there is not 

guaranteed, that such effects occur thanks to this operating and financing leverage. Because of 

a higher risk the cost of capital increases and there can be asked a question, how much the 

value added redistribution will be influenced by changes in property and financial structure.  

 

Key words: 

financing leverage, cost of capital, cost of labour, operating leverage, value added, corporate 

life cycle  

 

Úvod 
Úroveň produkce, a tedy i přidanou hodnotu ovlivňuje několik výrobních faktorů. Podle míry 

zásluhy se pak přidaná hodnota rozděluje na důchody plynoucí poskytovatelům jednotlivých 

vstupů. Těmi nejvýznamnějšími, o jejichž objemu a podílu podniky běžně rozhodují, jsou práce 

a kapitál. V době 4. průmyslové revoluce, pro kterou je charakteristická automatizace, 

mechanizace, robotizace či digitalizace, vzrůstá význam faktoru kapitálu na úkor faktoru práce. 

Stroje, roboti, počítače a jiná stálá aktiva totiž mají vyšší výkon než člověk a díky vyšší 

produkci pak mají podnikatelé možnost využít tzv. úspor z rozsahu a dosáhnout tak nižších 

průměrných nákladů a vyšších zisků. Na druhou stranu se však trend nahrazování práce 

kapitálem projeví i v rostoucím podílu odpisů na přidané hodnotě. Odpisy jsou přitom ve 

většině případů fixními náklady, protože vznikají i tehdy, když podnik omezí nebo dokonce 

úplně zastaví svou produkci. Zároveň se zapojení dodatečného kapitálu na úkor práce projeví 

v majetkové struktuře, kde vzroste podíl stálých aktiv, která jsou méně likvidní, protože je 
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obtížné je zpeněžit. Používání kapitálu tedy s sebou vedle možnosti dosáhnout vyšších zisků 

nese i jistá provozní či obchodní rizika. Pokud navíc podnik financuje nová výrobní zařízení 

cizími zdroji, pak narůstá i finanční riziko. 

Míra podstupovaného rizika výrazně závisí zejména na životním cyklu podniku a jeho aktuální 

fázi. Samotná rizikovost podnikání je pak dobře rozpoznatelná z nákladů kapitálu, neboť 

vlastníci, ale i věřitelé jsou si rizika dobře vědomi, a požadují tak určité přirážky za to, že 

poskytnou podniku své finanční prostředky. Souvislostmi mezi životním cyklem podniku a 

náklady kapitálu se zabýval především Reiners (2004), který dospěl k následujícím zjištěním: 

1) Průměrné náklady kapitálu jsou nejvyšší v samotném počátku fáze založení, a to 

z důvodu vysokého podstupovaného rizika. V průběhu fáze založení pak průměrné 

náklady kapitálu prudce klesají, ve fázi růstu pak již klesají pouze mírně a během fáze 

stabilizace dosáhnou svého minima, přičemž jsou po celou tuto fázi přibližně 

konstantní. Na začátku fáze poklesu pak již průměrné náklady kapitálu prudce rostou, 

opět z důvodu zvyšujícího se rizika.  

2) Rizikové přirážky vlastníků jsou nejvyšší na začátku fáze založení a dále během této 

fáze a fáze růstu mají stejný průběh jako průměrné náklady kapitálu. Svého minima sice 

rizikové přirážky vlastníků také dosahují během fáze stabilizace, nejsou však během 

této fáze konstantní. Na počátku fáze stabilizace rizikové přirážky vlastníků ještě 

klesají, potom dosáhnou minima a na konci fáze stabilizace rostou, neboť si vlastníci již 

v této fázi uvědomují zvyšující se rizika. Nejzajímavějším zjištěním je, že v průběhu 

fáze poklesu rostou rizikové přirážky vlastníků pouze mírně, následně dosáhnou 

maxima a potom začínají klesat. Vlastníci totiž očekávají, že bude nastartována nová 

vlna expanze a pro případ, že se tak nestane, pak je uvažováno s předpokladem, že 

vlastníci ručí za závazky svým věřitelům pouze omezeně, a to do výše svého vloženého 

kapitálu.            

3) Rizikové přirážky věřitelů nejprve během fáze založení prudce klesají, neboť se snižuje 

riziko, které věřitelé podstupují. Potom se ustálí na svém minimu, a to po celou fázi 

růstu a stabilizace, což vyplývá ze skutečnosti, že jak během fáze růstu, tak během fáze 

stabilizace mají věřitelé téměř zaručeno, že jejich finanční nároky budou uspokojeny. 

Během fáze poklesu pak rizikové přirážky věřitelů prudce rostou z důvodu zvyšujícího 

se rizika. 

4) Zásada, že cizí kapitál je levnější než vlastní, je porušena jednak na začátku fáze 

založení, kdy je cizí kapitál mírně dražší než vlastní, a také v průběhu fáze poklesu, kdy 

je cizí kapitál výrazně dražší než vlastní, a to i přesto, že autor zohlednil úrokový daňový 

štít v případě rizikové přirážky věřitelů. V obou případech je důvod stejný. Jak již bylo 

naznačeno, ztráty vlastníků jsou omezené, protože svým věřitelům ručí pouze do výše 

vlastního kapitálu, naopak zisky vlastníků jsou prakticky téměř neomezené. V ostatních 

fázích je cizí kapitál levnější než vlastní, přičemž největší rozdíl mezi rizikovou 

přirážkou vlastníků a rizikovou přirážkou věřitelů je na konci fáze založení, následně se 

tento rozdíl snižuje a během fáze stabilizace je cizí kapitál pouze mírně levnější než 

vlastní, protože právě v této fázi životního cyklu je podnikání nejméně rizikové, z čehož 
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plyne, že nejenom věřitelé, ale i vlastníci mají téměř zaručeno, že o své vložené finanční 

prostředky nepřijdou. 

Vyčíslit náklady cizího kapitálu je relativně jednodušší, protože za použití dluhů se platí úroky, 

přičemž se však musí zohlednit tzv. daňový efekt. Úroky jsou přitom odečítány od přidané 

hodnoty, protože na její tvorbě se částečně podílel i zapůjčený kapitál. Pro výpočet nákladů 

vlastního kapitálu se používá více metod, přičemž nejpoužívanější z nich je dle autorů Lee a 

Upneja (2008) nebo Da et al. (2012) model oceňování kapitálových aktiv. Dle tohoto přístupu 

je riziko konkrétního podniku zohledněno v beta koeficientu, který je podílem kovariance 

s trhem a tržního rozptylu. Pro objektivní posouzení toho, jak reaguje výnosnost podnikových 

akcií na výnosnost trhu, je však nutno mít k dispozici historická data, takže je možné vypočítat 

beta koeficient pouze za určitý časový interval a nikoli k určitému okamžiku. Damodaran 

(2006) však dodává, že hodnota beta koeficientu je závislá na druhu odvětví a na stupni 

provozní a finanční páky. Kalouda (2009) definuje provozní páku jako poměr fixních aktiv 

k oběžným aktivům a finanční páku jako poměr vlastních zdrojů k cizím zdrojům. Náklady 

vlastního kapitálu přitom lze odvodit i jednodušším způsobem, a to z průměrné rentability 

vlastního kapitálu dosahované na trhu. Základní myšlenkou vedoucí k tomuto přístupu je 

skutečnost, že náklady vlastního kapitálu jsou implicitním nákladem, protože odpovídají 

výnosu (v případě indexního vyjádření odpovídají rentabilitě) z alternativní investice se 

stejným stupněm rizika. Je však velmi obtížné tuto investici, resp. tento konkurenční podnik 

najít, proto se bere v úvahu průměrná rentabilita dosahovaná v daném odvětví, tj. na trhu, kterou 

však lze upravit právě o rozdílnou provozní a finanční páku podniku vzhledem k odvětví. 

Samotné náklady vlastního kapitálu se od přidané hodnoty neodečítají, protože nejsou reálně 

vynakládány, ale čistý zisk, který po zaplacení všech výrobních faktorů zůstane vlastníkům, by 

jim měl být přinejmenším roven.        

Reiners (2004) dále zjistil, že potřeba kapitálu roste nejdříve konvexně, pak se však růst 

zpomaluje, přičemž nejvyšší potřeba kapitálu je na konci fáze růstu, popř. na začátku fáze 

stabilizace, potom již potřeba kapitálu konkávně klesá. Na začátku fáze založení je přitom 

podnikatelská činnost financována téměř výhradně vlastním kapitálem, poté přibývá se 

vzrůstající perspektivou podniku více možností získat cizí zdroje. Nejvyšší podíl cizího kapitálu 

je na začátku fáze stabilizace – cizí kapitál může tvořit až 70 % celkového kapitálu. Ve fázi 

poklesu pak jsou věřitelé méně ochotni poskytovat své zdroje, a proto opět převládá financování 

vlastním kapitálem. K podobným závěrům dospěli i Bender a Ward (2009), dle kterých by 

podniky ve fázích založení a růstu měly být financovány vlastním kapitálem, ve fázi stabilizace 

by měly využívat cizí kapitál a ve fázi poklesu by měly zadluženost snižovat. 

Během životního cyklu má podnik rozdílné možnosti využití služeb finančního trhu za účelem 

získání zdrojů k financování svých investic. Přehled externích zdrojů a forem financování 

v závislosti na životním cyklu podniku je uveden na Obrázku 1.  
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Obrázek 1 Možnosti externího financování podniku během jeho životního cyklu 

zdroj: Nývltová a Režňáková (2007) 

 

Specifickým externím finančním zdrojem je rizikový kapitál, neboť existuje více jeho typů. Pro 

podnik je dostupný téměř ve všech fázích životního cyklu, nejčastěji však ve fázi růstu a 

stabilizace, kdy stupeň rizika podnikání není příliš vysoký. Např. Silvola (2008) uvádí, že 

rizikový kapitál je nejvíce používán v podnicích ve fázi stabilizace a v podnicích, které po 

prodělané krizi opět expandují. V závislosti na životním cyklu podniku lze rozlišit několik 

různých typů rizikového kapitálu, jak je to znázorněno na Obrázku 2.  

Vedle externích zdrojů může podnik k financování investic použít i interní zdroje jako jsou 

odpisy, zisk a dlouhodobé finanční rezervy, což se označuje jako samofinancování. Interní 

zdroje sice podnik může využít kdykoli, ale jejich objem opět závisí na fázi životního cyklu 

podniku.  

Damodaran (2004) uvádí, že ve fázi založení jsou interní zdroje velmi nízké či dokonce 

záporné z důvodu hluboké dosahované ztráty. Totéž platí i pro počáteční růst, který je obvykle 

prudký a vyžaduje si rozsáhlé investice. Během dalšího růstu již jsou vytvořeny interní zdroje, 

ovšem jejich výše je relativně nízká vzhledem k požadovanému objemu finančních prostředků, 

nutnému pro další investice. Ve fázi stabilizace jsou již interní zdroje téměř postačující 

k financování investic a ve fázi poklesu je z důvodu snižujícího se počtu investic objem 

interních zdrojů vyšší, než je potřeba finančních prostředků. 

Životní cyklus podniku lze snadno identifikovat podle kombinace hodnot cash flow z provozní, 

investiční a finanční činnosti, jak navrhuje Dickinsonová (2010), či z průměrné meziroční 

změny tržeb, aktiv a celkového cash flow, což doporučuje Reiners (2004). Protože je však často 

potřeba srovnávat situaci v podniku se situací v odvětví i v celé ekonomice, je vhodné pro 

identifikaci životního cyklu podniku použít takovou veličinu, která se analogicky používá i pro 

posouzení životního cyklu trhu i hospodářského cyklu. Na úrovni národního hospodářství se 

pro tyto účely nejčastěji používá hrubý domácí produkt, který je součtem přidaných hodnot, 
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které byly vytvořeny domácími podniky. Přidaná hodnota tedy může posloužit i pro identifikaci 

životního cyklu podniku. Lze ji navíc rozložit na součet důchodů, které plynou zaměstnancům, 

věřitelům i vlastníkům, a je tak možné sledovat, jakou mají tyto subjekty zásluhu na vytvořené 

produkci. Součástí přidané hodnoty jsou pak i odpisy a daně z příjmů.    

      

 
Obrázek 1 Možnosti externího financování podniku během jeho životního cyklu 

zdroj: Nývltová a Režňáková (2007) 

   

 

Materiál a metodika 
Vliv provozní a finanční páky na dělení přidané hodnoty je zkoumán v odvětví „Ubytování, 

stravování a pohostinství“ v rámci českého národního hospodářství. V tomto odvětví jsou 

generovány spíše tržby za poskytnuté služby než za vlastní výrobky a tlak na nahrazování práce 

kapitálem zde zatím není tak velký jako např. ve zpracovatelském průmyslu. Přesto mají hotely 

a restaurace, stejně jako kterékoli jiné podniky, možnost si zvolit takový podíl stálých aktiv, 

resp. cizích zdrojů, aby tím mohly dosáhnout co nejvyšší přidané hodnoty, díky které by 

uspokojily finanční požadavky všech zainteresovaných skupin.  

Pro výzkum jsou získána data o stálých a oběžných aktivech, cizích a vlastních zdrojích, přidané 

hodnotě, osobních nákladech, odpisech a úrocích za roky 2007-2018. Příslušné hodnoty jsou 

čerpány z analytických dokumentů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dostupných na webu 

mpo.cz. Úroky, které zde nejsou přímo zveřejněny, jsou určeny jako rozdíl výsledku 

hospodaření před úroky a zdaněním (EBIT) a výsledku hospodaření před zdaněním (EBT). 

Hodnoty odpisů rovněž nelze ve Finanční analýze podnikové sféry za jednotlivé roky nalézt, 

ale je možné určit poměr mezi spotřebou fixního kapitálu a tvorbou hrubého fixního kapitálu 

ve vybraném odvětví, což uvádí Český statistický úřad na webu czso.cz, a na základě údaje o 

pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku lze na základě tohoto poměru odpisy 

odhadnout. 
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U přidané hodnoty je zjištěn vývojový trend za použití Hodrick-Prescottova filtru, který se 

standardně používá pro výpočet potenciálního hrubého domácího produktu. Aby bylo možné 

objektivně posoudit vývoj podílů jednotlivých složek na přidané hodnotě a zkoumat, do jaké 

míry je to ovlivněno změnami v majetkové a finanční struktuře, je nutné tímto statistickým 

nástrojem očistit od trendových odchylek i všechny ostatní použité veličiny. Vliv provozní nebo 

finanční páky na dělení přidané hodnoty je posouzen na základě Pearsonova korelačního 

koeficientu, který byl již dříve v ekonomických výzkumech použit např. autory Berman a 

Pfleeger (1997). Z dosavadní úrovně vědeckého poznání vyplývají následující hypotézy, 

jejichž platnost bude v tomto výzkumu ověřována.  

H1: Růst provozní páky má za následek snížení podílu osobních nákladů na přidané hodnotě. 

H2: Růst provozní páky má za následek zvýšení podílu odpisů na přidané hodnotě. 

H3: Růst finanční páky má za následek zvýšení podílu úroků na přidané hodnotě. 

 

 

Výsledky a diskuze 
Získaná finanční data z materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, týkající se majetku, 

kapitálu a výsledků v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ za roky 2007-2018 byla 

nejprve očištěna o trendové odchylky. Z takto upravených údajů byly následně pro jednotlivé 

roky vypočteny stupně provozní a finanční páky i podíly osobních nákladů, odpisů a úroků na 

přidané hodnotě.  

Vývoj provozní a finanční páky v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ včetně 

vstupních rozvahových položek zobrazuje Tab.1. 

 

Tabulka 1 Provozní a finanční páka včetně vstupních veličin v tis. Kč, očištěných od 

trendových odchylek v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ za roky 2007-2018 

 

Rok Stálá aktiva 
Oběžná 

aktiva 

Vlastní 

kapitál 
Cizí zdroje 

Provozní 

páka 

Finanční 

páka 

2007 33 037 018 8 697 273 12 058 901 29 719 612 3,7985 2,4645 

2008 32 846 156 8 496 699 11 494 595 29 914 769 3,8658 2,6025 

2009 32 614 827 8 312 639 10 904 976 30 109 221 3,9235 2,7611 

2010 32 265 436 8 154 583 10 241 187 30 281 999 3,9567 2,9569 

2011 31 835 555 8 037 800 9 566 125 30 422 927 3,9607 3,1803 

2012 31 338 202 7 976 140 8 940 753 30 502 147 3,9290 3,4116 

2013 30 768 724 7 993 935 8 436 167 30 475 150 3,8490 3,6124 

2014 30 135 512 8 101 333 8 084 863 30 330 086 3,7198 3,7515 

2015 29 470 988 8 293 243 7 879 541 30 098 791 3,5536 3,8199 

2016 28 797 558 8 553 957 7 786 573 29 819 434 3,3666 3,8296 

2017 28 127 027 8 862 883 7 767 271 29 520 105 3,1736 3,8006 

2018 27 467 910 9 197 313 7 781 122 29 225 725 2,9865 3,7560 

(zdroj: Anonym 1, 2020; vlastní zpracování) 

 

Z Tab. 1 lze vyčíst, že objem stálých aktiv v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ 

stabilně klesá. U oběžných aktiv je však trend jiný. Do roku 2012 byl zaznamenán pokles, 

zatímco od roku 2013 dochází k jejich růstu. V rámci pasiv objem vlastního kapitálu stabilně 
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klesal a hodnoty cizích zdrojů nejprve rostly a od roku 2013 rovněž klesaly. U provozní páky 

byl zaznamenán vzestupný trend do roku 2011 a sestupný trend od roku 2012. Stupeň finanční 

páky rostl až do roku 2016 a v posledních dvou zkoumaných letech mírně klesal.  

Z těchto výsledků vyplývá, že české hotely a restaurace zatím příliš neautomatizují svoji činnost 

a svá opotřebená stálá aktiva nahrazují novými jen částečně. Rostoucí stupeň provozní páky do 

roku 2011 byl totiž způsoben spíše poklesem oběžných aktiv. Tyto podniky přitom pro 

financování své činnosti často používají cizí zdroje, jejichž objem buď rostl, nebo sice klesal, 

ale většinou pomaleji než objem vlastního kapitálu.   

Tab. 2 obsahuje vývoj podílů osobních nákladů, odpisů a úroků na přidané hodnotě v odvětví 

„Ubytování, stravování a pohostinství“, přičemž jsou uvedeny hodnoty vstupních položek 

z výkazu zisku a ztráty. 

 

Tabulka 2 Dělení přidané hodnoty včetně vstupních veličin v tis. Kč, očištěných od 

trendových odchylek v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ za roky 2007-2018 

 

Rok 
Přidaná 

hodnota 

Osobní 

náklady 
Odpisy Úroky 

Podíl 

osobních 

nákladů 

na 

přidané 

hodnotě 

Podíl 

odpisů na 

přidané 

hodnotě 

Podíl 

úroků na 

přidané 

hodnotě 

2007 6 611 601  4 453 669 1 102 010 1 022 369 0,6736 0,1667 0,1546 

2008 6 548 873 3 326 374 992 908 1 008 100 0,6606 0,1516 0,1539 

2009 6 500 383 4 202 440 885 293 992 606 0,6465 0,1362 0,1527 

2010 6 487 163 4 090 674 786 250 975 589 0,6306 0,1212 0,1504 

2011 6 524 313 3 998 535 701 775 966 774 0,6129 0,1076 0,1482 

2012 6 620 758 3 931 507 634 755 962 678 0,5938 0,0959 0,1454 

2013 6 776 317 3 889 107 585 064 958 038 0,5739 0,0863 0,1414 

2014 6 984 084 3 868 736 551 904 941 949 0,5539 0,0790 0,1349 

2015 7 233 420 3 867 087 533 107 912 920 0,5346 0,0737 0,1262 

2016 7 508 841 3 878 343 526 186 873 230 0,5165 0,0701 0,1163 

2017 7 797 127 3 896 858 526 473 827 178 0,4998 0,0675 0,1061 

2018 8 087 524 3 917 931 530 783 779 416 0,4844 0,0656 0,0964 

(zdroj: Anonym 1, 2020; vlastní zpracování) 

 

Jak vyplývá z Tab. 2, přidaná hodnota do roku 2010 meziročně klesala a od roku 2011 je 

zaznamenán její stabilní růst. Osobní náklady ve sledovaných obdobích střídavě rostly a 

klesaly, zatímco hodnota odpisů i úroků stále klesala. Klesající trend byl zaznamenán také u 

podílů osobních nákladů, odpisů i úroků na přidané hodnotě. Znamená to tedy, že stále větší 

poměrnou část přidané hodnoty si mezi sebou rozdělují vlastníci na ziscích, popř. stát na daních 

z příjmů. 

Vzájemné vazby mezi provozní nebo finanční pákou a podílem jednotlivých sledovaných 

položek na přidané hodnotě jsou popsány v Tab. 3.    

Hodnoty Pearsonova koeficientu korelace Tab. 3 prokazují pozitivní závislost mezi provozní 

pákou a podílem osobních nákladů i odpisů na přidané hodnotě. Pokud tedy vzroste podíl 
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stálých aktiv, pak vyšší poměrná část přidané hodnoty připadne nejen na odpisy, které 

nepředstavují ničí příjmy, ale i na mzdy zaměstnancům a související příspěvky na sociální a 

zdravotní pojištění. Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě je navíc s provozní pákou 

korelován ještě výrazněji než podíl odpisů. Lze z toho odvodit, že v oboru „Ubytování, 

stravování a pohostinství“, kapitálové produkty nenahrazují, ale pouze doplňují faktor práce, 

přičemž s dokonalejšími technologiemi jsou potřeba kvalifikovanější zaměstnanci, jejichž 

mzdy musejí být vyšší. Byla tedy potvrzena jen hypotéza H2, zatímco hypotéza H1 byla 

vyvrácena. Neplatí ani hypotéza H3, protože byla zjištěna negativní korelace mezi finanční 

pákou a podílem úroků na přidané hodnotě. Lze to vysvětlit tím, že české hotely a restaurace 

nemusejí k financování své činnosti využívat pouze úročené bankovní úvěry a dluhopisy, ale i 

jiné formy cizích zdrojů včetně krátkodobých závazků. Také mohou přesvědčit banky a jiné 

věřitele o nízké volatilitě budoucích přidaných hodnot a jiných ukazatelů popisujících 

zhodnocování peněz, a tím si mohou s protistranou vyjednat nižší úrokovou sazbu.          

 

Tabulka 3 Hodnoty Pearsonova koeficientu korelace mezi zkoumanými veličinami v odvětví 

„Ubytování, stravování a pohostinství“  

 

Vztah mezi veličinami Hodnota Pearsonova koeficientu korelace  

Vztah mezi provozní pákou a podílem 

osobních nákladů na přidané hodnotě 
0,8483 

Vztah mezi provozní pákou a podílem odpisů 

na přidané hodnotě 
0,6558 

Vztah mezi finanční pákou a podílem úroků 

na přidané hodnotě 
-0,7938 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Závěr 
Výzkum realizovaný v odvětví „Ubytování, stravování a pohostinství“ měl za cíl zjistit 

korelační závislost mezi provozní nebo finanční pákou a dělením vytvořené přidané hodnoty. 

Výsledky poukazují na skutečnost, že i když české hotely a restaurace v některých letech 

zvyšují podíl stálých aktiv a tím i provozní páku, tak se na vytvořené přidané hodnotě nepodílí 

výrazněji jen odpisy, ale větší její poměrná část se přerozdělí též zaměstnancům na mzdách, 

resp. sociální správě a zdravotním pojišťovnám na pojistném. K automatizaci produkce ve 

smyslu nahrazování práce kapitálem tedy v tomto odvětví zatím nedochází, navíc jsou jen 

částečně nahrazována opotřebovaná stálá aktiva novými. Dobré je věnovat pozornost 

produktivitě práce každého zaměstnance, protože právě podle jeho zásluhy na vytvořené 

přidané hodnotě by měla být stanovena jeho mzda.  

Dále bylo zjištěno, že přes rostoucí finanční páku ve většině sledovaných období klesá podíl 

úroků na vytvořené přidané hodnotě. Českým hotelům a restauracím se tedy buď daří přesvědčit 

banky či potenciální držitele dluhopisů o nízké rizikovosti podnikatelské činnosti, nebo ve větší 

míře využívají takové cizí zdroje, za které se úroky neplatí. Finanční problémy však mohou 

nastat, pokud by přidaná hodnota klesala. Je tedy potřeba sledovat peněžní toky a udržovat 

dostatečnou hotovost za účelem úhrady rostoucích úroků. 
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Budoucí výzkumy by měly posoudit případné rozdíly mezi hotely a restauracemi, jejichž 

přidaná hodnota roste nebo klesá, a jejich konkurenčními podniky, jejichž přidaná hodnota se 

udržuje na stabilní úrovni, a to při zohlednění přidané hodnoty dosahované v celém odvětví 

„Ubytování, stravování a pohostinství“. Z vývoje přidané hodnoty lze totiž identifikovat životní 

cyklus podniku a na stupni provozní i finanční páky zase závisejí náklady vlastního kapitálu, 

resp. rizikové přirážky vlastníků. Závislost mezi náklady vlastního kapitálu a fázemi životního 

cyklu podniku již přitom sice byla zkoumána, ale v použitých modelech nebyly zohledněny 

vztahy mezi provozní, resp. finanční pákou a dělením přidané hodnoty v podniku ve srovnání 

s odvětvím.       
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MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE PO 

ROCE 1989 

 

TOURISM MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 

 
 

ZDENĚK MÁLEK, EVA LUKÁŠKOVÁ 

 

 

Abstrakt: 

Politické změny po roce 1989 zaznamenaly radikální změny i v organizaci a řízení cestovního 

ruchu. Šlo především o privatizaci materiálně technického zabezpečení cestovního ruchu, čímž 

se vytvořilo konkurenční prostředí potřebné pro zlepšení málo kvalitních  

a poddimenzovaných služeb. Privatizací a vytvořením konkurenčního prostředí se cestovní ruch 

začal rozvíjet na principech liberální tržní ekonomiky. Stát ho přestal direktivně řídit, 

stanovovat mu úlohy státního plánu apod. Změnila se jeho struktura, zejména postupným 

snižováním vázaného cestovního ruchu (pobyty odborových a mládežnických organizací). 

 

Klíčová slova:  

cestovní ruch, privatizace, řídící orgány, ministerstvo, cestovní kancelář 

 

Abstract 

Political changes after 1989 also experienced radical changes in the organization and 

management of tourism. It was mainly the privatization of material and technical security of 

tourism, which created a competitive environment needed to improve low-quality and 

undersized services. By privatizing and creating a competitive environment, tourism began to 

develop on the principles of a liberal market economy. The state ceased to direct it, set the tasks 

of the state plan and so on. Its structure has changed, in particular by the gradual reduction of 

coupled tourism (stays of trade unions and youth organizations). 

 

Key words:  

tourism, privatization, managing authorities, ministry, travel agency 

 

Úvod 

Významným faktem rozvoje a řízení cestovního ruchu bylo otevření státních hranic, odstranění 

vízových a pasových povinností, které bránily občanům České a Slovenské federativní 

republiky svobodně realizovat cestovní ruch. Krátce po revoluci došlo k rychlému rozvoji 

cestovních kanceláří. Zásadní demokratizace politických poměrů po roce 1989 znamenala i 

zásadní změny ve vývoji a organizaci cestovního ruchu v České republice.  

 

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PO ROCE 1989   
První krok změn zahájil v roce 1991 zákon o tzv. „malé“ privatizaci, kterým byla postupně 

navrácena znárodněná zařízení především základní infrastruktury cestovního ruchu do rukou 

podnikatelských subjektů – fyzických osob (drobní a střední podnikatelé). Šlo většinou  

o menší ubytovací, pohostinská a restaurační zařízení, i když často ve značně zanedbaném 

stavu. Tento proces trval více než 15 let, tedy zhruba do roku 2006. Lze odhadovat, že z více 
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než 4 tis. ubytovacích zařízení v ČR s kapacitou 156 tis. lůžek v sektoru tehdejšího volného 

cestovního ruchu (v roce 1987), se vrátila asi polovina těchto zařízení (z pohledu lůžkových 

kapacit však jen asi 20 %) fyzickým osobám. Zhruba desetina se vrátila obcím a městům, ostatní 

zařízení byla transformována na soukromá v rámci velké privatizace (kolem 40 % ubytovacích 

zařízení, ovšem s lůžkovou kapacitou větší než 70 %) (Šauer et al., 2015). 

Navazující „velká“ privatizace v období let 1993–2000 znamenala zásadní změnu majetkových 

poměrů především u významnějších zařízení základní infrastruktury cestovního ruchu (hotely, 

lázeňská zařízení, zařízení podnikové a výběrové rekreace ROH, vybraná sportovně-rekreační 

infrastruktura, cestovní kanceláře aj.). Tento významný potenciál privatizovaly především již 

vzniklé a vznikající soukromé podnikatelské subjekty (asi 85 %), ale nemalý majetek připadl 

také obcím (především městům). Lze odhadovat, že z 200 tis. lůžek v zařízeních podnikové a 

výběrové rekreace ROH přešlo do „normálního“ privátního sektoru téměř 80 %, 10 % zůstalo 

dodnes v majetku našich odborových organizací a dalších 10 % skončilo likvidací. Podobně se 

privatizovala naprostá většina lázeňských zařízení, a to nejen samotná lázeňská péče, ale i více 

než 30 tis. lázeňských lůžek, dnes započítávaných  

do sektoru cestovního ruchu (Šauer et al., 2015). 

Po roce 1989 zaznamenaly největší boom cestovní kanceláře, a to ve svých nejrůznějších 

podobách. Jestliže koncem roku 1989 existovalo u nás 11 státních a „družstevních“ cestovních 

kanceláří, pak v roce 1995 jich bylo evidováno téměř 1 100, v současnosti je jich podle údajů 

ČSÚ asi 700, z toho však jen pouze 10–15 významnějších touroperátorů. Podobný trend 

zaznamenaly také informace pro turisty, zejména zakládáním a činností turistických 

informačních center (TIC), kterých je v současnosti již více než 400 v nejvýznamnějších 

turistických střediscích cestovního ruchu (Vystoupil et al., 2010). 

Další významná změna se týkala poptávky v cestovním ruchu u nás. Otevření hranic zcela 

zásadně změnilo geopolitickou orientaci jak v zahraničním pasivním, tak i v aktivním 

cestovním ruchu. V polovině 80. let směřovalo zhruba 20 mil. účastí našich obyvatel ke 

krátkodobým i pobytovým rekreačním a turistickým cestám do tehdejších socialistických zemí 

a další 1 mil. účastí obyvatel na „západ“ (z toho však asi 600 tis. formou služebních cest); v 

současnosti je situace zcela opačná. V roce 2007 evidoval ČSÚ více než 7 mil. účastí za delšími 

rekreačními pobyty (nad 4 dny) do „západních“ zemí, do zemí bývalého socialistického 

„tábora“ pak jen asi 700 tis. účastí. Ve stejném objemu a poměru se obdobně změnil aktivní 

zahraniční cestovní ruch, tedy příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky. 

Například v uvedeném roce 2007 k nám přijelo přes 7 mil. zahraničních turistů, z toho jen asi 

960 tisíc z bývalých socialistických zemí (bez turistů z bývalé NDR a Slovenska) (Vystoupil 

et al., 2010; Jeřábek, 2019). 

 

 

ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR PO ROCE 1989 – ORGÁNY, KOMPETENCE 

 

Řízení cestovních kanceláří po roce 1989 připadlo do kompetence Ministerstva obchodu  

a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničního obchodu a zahraničních 

věcí a Ministerstvem vnitra. V rámci reorganizace státní správy bylo zrušeno Ministerstvo 

obchodu a cestovního ruchu k 31. 12. 1991 a problematika byla svěřena do působnosti 

ministerstva hospodářství (Jarolímková, 2018). 

Vrcholným orgánem státní správy v oblasti cestovního ruchu je ve smyslu zákona 2/1969 Sb. 

O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. MMR ČR bylo zřízeno 1. 11. 1996. 

Hlavní úlohou MMR ČR je stanovovat cíle státní politiky v oblasti cestovního ruchu a přispívat  

k jejich úspěšné realizaci (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019). 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má za úkol v oblasti cestovního ruchu: (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2019) 

• tvorbu koncepčních a strategických dokumentů pro státní politiku cestovního ruchu, 

• tvorbu programů na podporu rozvoje cestovního ruchu,  

• zabezpečení finanční podpory programů (ze strukturálních fondů EU, ze zdrojů ČR), 

            přípravu znění zákonů týkajících se cestovního ruchu (pro schválení v Parlamentu ČR),   

      prioritní jsou podmínky podnikání v cestovním ruchu, ochrana spotřebitele v cestovním 

      ruchu, 

• spolupráci při implementaci mezinárodních úmluv do české legislativy, 

• koordinaci činností ministerstev a dalších orgánů státní správy při zabezpečování  

    politiky rozvoje cestovního ruchu,  

• spolupráci s regionálními a profesními sdruženími v oblasti rozvoje cestovního ruchu,  

• zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu,  

• gesci členství ČR v mezinárodních organizacích (Světové organizaci cestovního ruchu  

UNWTO, V4, OECD) spolupráce při tvorbě statistik cestovního ruchu a zavádění 

satelitního účtu cestovního ruchu, 

• zajišťování zpracování statistických dat, analýz rozvoje cestovního ruchu,  

• výkon agendy spojené se zákonem 159/1999 Sb. – vyjadřování se k udělování koncese 

pro provozování činnosti cestovních kanceláří, 

•  akreditace škol pro zajišťování zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské  

činnosti v oblasti cestovního ruchu, 

• je zřizovatelem příspěvkové organizace České centrály cestovního ruchu – Czech 

Tourism, 

• je zřizovatelem Horské služby ČR (Jarolímková, 2018). 

  

K realizaci činností používalo a používá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR následující 

základní dokumenty:   

• Národní rozvojový plán ČR (sektorová část cestovní ruch), 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2002–2007 (platnost zkrácena do 

r. 2006), 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007–2013, 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014–2020,  

• Státní program podpory cestovního ruchu (jako součást opatření),  

• Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky (z r. 2001). 

 

 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Česká centrála cestovního ruchu byla zřízena roku 1993. Je příspěvkovou organizací MMR ČR. 

Od roku 2003 používá název CzechTourism. Plní úkoly MMR ČR v oboru cestovního ruchu. 

(CzechTourism, 2019). 

  



 

73 

 

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního 

ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci 

s MMR ČR tyto hlavní úkoly: 

  

 

a) Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu 

• podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu, 

• spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy  

a samosprávy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými  

a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi, 

peněžními ústavy, 

• další činnosti související se zajištěním koordinačních úkolů. 

 

b) Destinační marketing 

• zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím  

a zahraničním trhu, 

• vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její 

prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu, 

• stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro 

destinaci Česká republika, 

• podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k životnímu 

prostředí, 

• vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných 

jazykových verzích, 

• spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí 

cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění, 

• zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, 

odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a 

všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu, 

• další činnosti související se zajištěním úkolů destinačního marketingu. 

 

c) Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism 

• zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii, 

• další činnosti související se zajištěním cílů mediální prezentace. 

 

d) Informační podpora cestovního ruchu 

• informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, 

zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou 

především marketingové a regionální informace, 

• spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému, 

• další činnosti související se zajištěním cílů informační podpory. 
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e) Výzkumné a vzdělávací činnosti 

• příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního 

ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů 

cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu 

• působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči 

zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu  

pro Českou republiku, 

• další činnosti související se zajištěním výzkumných a vzdělávacích úkolů. 

 

f) Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury 

• Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a administrativní 

podpory. 

 

Krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má kompetenčním zákonem vymezenou působnost  

v cestovním ruchu, ale záležitosti cestovního ruchu spadají převážně do samostatné působnosti 

krajů a obcí, do které MMR ČR nemůže zasahovat.  

Po reorganizaci administrativní správy ČR k 1. 1. 2000 bylo ustanoveno 14 krajů (Zákon č. 

347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon č. 129/2000 Sb. 

o krajích ČR.). Organizační struktura krajských úřadů není jednotná, vychází z potřeb 

jednotlivých krajů. Na některých krajských úřadech je zřízen samostatný odbor cestovního 

ruchu, jinde je problematika cestovního ruchu začleněna do odboru příbuzného (např. odboru 

kultury nebo odboru regionálního rozvoje a investic) (Jarolímková, 2018). 

Činnosti krajských úřadů v oblasti cestovního ruchu se zaměřuje především na:  

• tvorbu koncepce a programů rozvoje cestovního ruchu v kraji (v návaznosti  

na celostátní koncepci),  

• koordinaci činností na území kraje při zabezpečování politiky rozvoje cestovního 

ruchu (zohlednění územních dopadů cestovního ruchu),  

• pomoc zajištění finanční podpory rozvoje cestovního ruchu v kraji (administrace 

projektů kraje, podpora při získávání financí ze strukturálních fondů EU, z 

ostatních zdrojů),  

• spolupráce s MMR ČR, agenturou CzechTourism, s podnikatelskými  

i s neziskovými subjekty, s regionálními a profesními sdruženími a dalšími 

institucemi v oblasti rozvoje cestovního ruchu, 

• podpora vytváření informačního systému kraje,  

• spolupráci při tvorbě statistik cestovního ruchu a spolupráci při zajišťování 

zpracování statistických dat, analýz rozvoje cestovního ruchu, 

• poradenskou činnost pro orgány obcí i další subjekty v oblasti problematiky 

cestovního ruchu, 

• podporu propagace kraje jako destinace cestovního ruchu, 

• podporu vzniku organizací destinačního managementu v kraji, 

• podporu vzniku turistických produktů.  
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Krajské úřady mohou zakládat krajské příspěvkové organizace pro zajištění plnění cílů rozvoje 

cestovního ruchu na jejich území.  

 

Městské úřady 

Činnost městských/obecních úřadů v rozvoji cestovního ruchu na jejich území je v užším 

rozsahu k analogii činnosti krajských úřadů. Organizační struktura městských/obecních úřadů 

není jednotná, začlenění řízení cestovního ruchu vychází z významu cestovního ruchu  

pro město. Pro podporu cestovního ruchu zakládají města městská informační centra.   

Mezi činnost městských/obecních úřadů v oblasti cestovního ruchu patří:  

• tvorba koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě, 

• koordinace činností na území města (zohlednění územních dopadů cestovního ruchu),  

• pomoc zajištění finanční podpory rozvoje cestovního ruchu,  

• spolupráce s agenturou CzechTourism, s krajským úřadem, destinační agenturou,  

s podnikatelskými i s neziskovými subjekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu, 

• podpora městského turistického informačního centra, podpora vytváření informačního 

systému města, 

• podpora propagace města, 

• podpora vzniku turistických produktů. 

 

Zájmové sdružení a podnikatelé 

 

Asociace turistických regiónů ČR 

Asociace turistických regionů ČR je zájmové sdružení právnických osob, které bylo zapsáno 

na Magistrátu Hlavního města Prahy dne 10. 6. 2004. V současné době je členem ATUR – ČR 

16 organizací cestovního ruchu v turistických regionech. 

Asociace usiluje o dobré jméno a kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu, jako významného 

odvětví ekonomiky státu, v turistických regionech a oblastech a o jejich připravenost přijímat 

domácí a zahraniční turisty (ATUR, 2019). 

Asociace hájí, prosazuje a zastupuje společné zájmy svých členů, související s rozvojovými 

aktivitami turistických regionů, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, investicemi 

cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzdělávání lidských zdrojů v návaznosti na 

koncepce podpory rozvoje cestovního ruchu příslušných krajů a republiky. 

Asociace zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými regiony, podílí se na připravovaných 

koncepcích státní politiky cestovního ruchu a vypracování legislativy potřebné pro rozvoj 

cestovního ruchu a budoucích rozvojových strategií na celostátní, krajské i regionální úrovni 

(ATUR, 2019). 

 

Podnikatelé v cestovním ruchu 

Podnikatelé v cestovním ruchu - iniciují vznik oblastní organizace cestovního ruchu při splnění 

kritérií pro vznik turistické oblasti, podílejí se na jejím fungování, aktivně se podílejí na 

financování krajské organizace cestovního ruchu - podílejí se na tvorbě turistické nabídky – 

tvorbě produktů cestovního ruchu ve spolupráci s krajskou/regionální organizací cestovního 

ruchu - podílí se na přípravě strategických dokumentů (rozvojové strategie, marketingové plány 

- podílejí se na marketingových aktivitách regionu - tvoří profesní sdružení pro účely zákona) 

(PSPČR, 2017). 
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Závěr 

Změny, které nastaly v české společnosti po roce 1989, příznivě umožnily rozvoj cestovního 

ruchu v zemi. Privatizace jednotlivých zařízení v cestovním ruch a soutěž v rámci začínajícího 

a rozvíjejícího se tržního hospodářství přinesly rozmach, ale i nebývalý zájem zahraničních 

turistů o Českou republiku. Velkým tempem rostl zájem občanů České republiky o země 

Evropy i mimo ni (do roku 1993 občanů České a Slovenské federativní republiky), kteří do 

roku 1989 mohli, kromě zemí tzv. „socialistického sektoru“ vycestovat jen minimálně a za 

zvláštních direktivně daných podmínek. Potvrdilo se, že otevřená soutěž v ekonomice příznivě 

ovlivnila i podíl cestovního ruchu na dosahovaném HDP v České republice. 
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INOVÁCIE V BALENÍ POTRAVIN – INTELIGENTNÉ BALENIE 

 

INNOVATIONS IN THE FOOD PACKAGING – INTELLIGENT 

PACKAGING 

ADRIANA PAVELKOVA, JURAJ ČUBON, PETER HASCIK, VIERA DUCKOVA 

 

Abstrakt 

Výrobcovia musia poskytovať moderné a bezpečné balenie z dôvodu rastúceho záujmu 

spotrebiteľov o spotrebu čerstvých potravín s predĺženou trvanlivosťou a kontrolovanou 

kvalitou. Pre dosiahnutie týchto požiadaviek je možné uplatniť použitie inteligentného balenia. 

Najdôležitejšou výhodou vyplývajúcou z jeho použitia je zníženie strát potravinových výrobkov 

v dôsledku predĺženia ich trvanlivosti. 

 

Kľúčové slová: 

Balenie potravín, inteligentné balenie, kvalita potravín. 

 

Abstract 

The manufacturers must provide modern and safe packaging due to the growing consumer 

interest in the consumption of fresh food products with extended shelf-life and controlled 

quality. To achieve these requirements can be applied using intelligent packaging. The most 

important advantage resulting from its use is a reduction in the loss of food products due to the 

extension of their shelf life. 

 

Key words: 

Food packaging, Intelligent packaging, Food quality. 

 

Úvod 
 

Výroba obalov je globálnym odvetvím, ktoré sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou a požiadavky 

kladené na obaly a výrobky určené na styk s potravinami sa systematicky zvyšujú. Vzhľadom 

na rastúci záujem spotrebiteľov o spotrebu čerstvých výrobkov s predĺženou životnosťou a 

kontrolovanou kvalitou musia výrobcovia poskytovať moderné  a bezpečné balenie. Z tohto 

dôvodu sa sleduje rozvoj nových a vylepšených konceptov obalovej techniky (Farmer, 2013; 

Cierpiszewski, 2016; Zalewski a Skawińska 2016). Výrobcovia obalov preto hľadajú 

riešenia, ktoré umožňujú zlepšovať vlastnosti obalových materiálov, ako je primeraná bariéra 

proti plynom, ochrana pred UV žiarením, predĺženie doby skladovania, transparentnosť a 

environmentálne vlastnosti (Kubiak a Borowy, 2013). 

Podľa odborníkov sú nové generácie inteligentných obalov budúcnosťou obalov pre potraviny  

(Pereira et al., 2012; Farmer, 2013; Realini a Marcos, 2014; Vanderroost et al., 2014; Lee 

et al., 2015; Cierpiszewski, 2016; Ghaani et al., 2016). Odhaduje sa, že podiel tzv. vyspelých 

obalov predstavuje približne 5% z celkovej hodnoty trhu s obalmi, z čoho 11% patrí do 

inteligentných systémov. Hoci inteligentný obal má malý podiel na hodnote predaja všetkých 

obalov, existujú náznaky rýchleho rastu ich predaja v nasledujúcich rokoch, čoho dôkazom je 

aj množstvo patentov. 
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Tieto typy riešení balenia boli zavedené ako prvé v Japonsku a USA a postupne dochádza k ich 

rozširovaniu aj v Európe. Neskoršie zavedenie týchto systémov na európsky trh pravdepodobne 

vyplýva z existujúcich právnych predpisov, ktoré sú v Európe oveľa reštriktívnejšie (Dainelli 

et al., 2008; Cierpiszewski, 2016). Nariadenie (ES) č. 450/2009 sa podrobnejšie zaoberá 

požiadavkami a schvaľovaním aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov určených na 

styk s potravinami. 

 

Inteligentné balenie a inteligentný obal  

Inteligentné balenie je generácia obalov, ktoré monitorujú alebo poskytujú informácie o 

produkte a jeho kvalite, bezpečnosti alebo umiestnení počas prepravy, skladovania, 

maloobchodného predaja a ako aj počas jeho používania. Ucherek (2011) definoval 

inteligentný obal ako „kontrolný systém vo vnútri balenia, ktorý je schopný vykonávať 

inteligentné funkcie, ako sú detekcia, sledovanie, zaznamenávanie a komunikácia s cieľom 

zabezpečiť individuálne prepojenia v reťazci obalov, tj medzi výrobami, distribútormi                                   

a  spotrebiteľmi s určitými parametrami“. Inteligentný systém balenia je preto taký systém, 

ktorý má funkcie umožňujúce pozorovanie produktu v logistickom reťazci alebo monitorujú 

vnútorné a vonkajšie prostredie obalu a umožňujú komunikáciu so spotrebiteľom. Inteligentné 

balenie môže monitorovať kvalitu a bezpečnosť výrobku, ale môže tiež poskytnúť 

potenciálnemu spotrebiteľovi alebo výrobcovi informácie o jeho stave. Zavedenie 

inteligentných obalových systémov prispel k ďalšej významnej zmene v súčasnom vnímaní 

obalov, pretože premieňajú tradičné komunikačné funkcie obalov na inteligentnú komunikáciu 

(Yam et al., 2005). V inteligentnom balení sa komunikačné funkcie obalových materiálov 

používajú na uľahčenie zaznamenávania zmien vo vnútornom a vonkajšom prostredí a potom 

na informovanie používateľov o stave balených potravín (Yam, 2012). 

Činnosť inteligentných obalov spočíva predovšetkým v používaní interaktívnych ukazovateľov 

- indikátorov, ktoré sú najčastejšie farebné a umožňujú posúdenie súčasnej kvality výrobku. 

Medzi ich funkcie môže patriť kontrola stavu balenia, monitorovanie prebiehajúcich zmien 

teploty v dôsledku skladovania, kontrola koncentrácie kyslíka, aktivita mikroflóry a úniky 

plynov v obaloch (Płaczek a Szostek, 2009; Cichoń a Lesiów, 2013; Nowacka 

a Fijałkowska, 2014). Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť na dva systémy (Cichoń a 

Lesiów, 2013), a to na systém založený na monitorovanie podmienok mimo obalu a systém, 

ktorý priamo meria kvalitu potravinových výrobkov v obale a môže sa dostať do priameho 

kontaktu s potravinami, preto sú potrebné ďalšie kontroly bezpečnosti a kvality balených 

potravín (Dainelli et al., 2008).  

 

Typy indikátorov 

Indikátory možno definovať ako látky, ktoré naznačujú prítomnosť, neprítomnosť alebo 

prítomnosť inej látky alebo stupeň reakcie medzi dvoma alebo viacerými látkami 

prostredníctvom charakteristickej zmeny, najmä pokiaľ ide o farbu (Hogan a Kerry, 2008). 

Príklady indikátorov používaných pri inteligentnom balení potravín sú uvedené v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Príklady indikátorov používaných pri inteligentom balení a princípy ich 

činnosti (Ahvenainen, 2003) 

  
Indikátory Princíp/reagent Poskytovaná 

informácia 

Aplikácia 

časovo-

teplotné  

mechanický, chemický, 

enzymatický 

podmienky skladovania potraviny skladované za 

chladiarenských 

a mraziarenských podmienok 

kyslíkové   redukčné farbivá skladovacie podmienky, 

neporušenosť obalu 

potraviny skladované so 

zníženou koncentráciou 

kyslíka 

CO2  chemický skladovacie podmienky, 

neporušenosť obalu 

potraviny balené 

v modifikovanej atmosfére 

rastu 

MO/čerstvosti 

pH farbivá, všetky 

farbivá reagujúce 

s určitým metabolitom 

mikrobiálna kvalita 

potravín (napr. kazenie) 

kaziace sa potraviny ako napr. 

mäso, ryby a hydina 

patogénnych 

MO  

Rôzne chemické 

a imunochemické 

reakcie 

špecifické patogénne 

baktérie ako napr. 

Escherichia coli 

O157:H7 

kaziace sa potraviny ako napr. 

mäso, ryby a hydina 

 

 

Indikátory teploty 

Teplota je jedným z najdôležitejších environmentálnych faktorov určujúcich kinetiku 

fyzikálnych, chemických a mikrobiálnych kaziacich procesov v potravinách. Podľa 

EC/450/2009 sú časovo teplotné indikátory (TTI) určené na to, aby poskytovali informácie o 

tom, či bola prekročená prahová teplota v priebehu času, ktorý produkt strávil nad prahovou 

teplotou (časová teplotná história). Tieto štítky poskytujú vizuálne indikácie teplotnej 

charakteristiky počas distribúcie a ukladania a môžu tiež informovať o zneužívaní teploty pre 

chladené alebo mrazené výrobky.  

Na trhu sú k dispozícii tri základné typy TTI: ukazovatele kritické teploty, ukazovatele 

čiastočnej histórie a ukazovatele úplnej histórie (Singh, 2000). V zásade sú TTI malé značky 

alebo štítky, ktoré sledujú teplotu komodity podliehajúcej skaze v čase od dátumu výroby až           

k spotrebiteľovi (Fu a Labuza, 1995). V súčasnej dobe dostupné TTI sú difúzne, mikrobiálne, 

enzymatické, polymérne, fotochromické a mechanické systémy, výsledkom ktorých je 

nezvratná viditeľná farebná zmena indikátora.   

3M Monitor Mark® a Freshness Check® od spoločnosti 3M Company, USA sú komerčné 

časovo teplotné indikátory založené na difúzii. Chech Point® od firmy VITSAB je príklad 

komerčného enzymatického TTI, ktorého pH je výsledkom kontrolovanej enzymatickej 

hydrolýzy lipidového substrátu. Lifelines Freshness Monitor®, Fresh-Check (Lifelines 

Technology Inc., USA), sú teplotné indikátory založené na polymerizačnej reakcii TTI. 

OnVuTM (Ciba Specialty Chemicals, Inc., Švajčiarsko) obsahuje benzopyridíny, organický 

pigment, ktorý mení farbu v čese pri rýchlostiach určených na izbovú teplotu (Hogan and 

Kerry, 2008). Indikátor sa aktivuje vystavením UV žiareniu, aby sa zmenil na tmavomodrú a 

farba časom postupne mizne. (O'Grady a Kerry, 2008). FreshCode (Varcode Ltd.) a Tempix 

(Tempix AB) sú založené na čiarových kódoch vytlačených blednúcimi farbami, ktoré zmiznú 

v dôsledku porušenia teploty (Tempix, 2014; Varcode, 2014). 
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Obrázok 1 3M Monitor-Mark™ - časovo-teplotný indikátor na báze difúzie (Ducková 

a Pavelková, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Check Point®  - enzymatický TTI (Ducková a Pavelková, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Fresh-Check® – TTI  na báze polymérov (Ducková a Pavelková, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 OnVu™ fotochromický TTI (Ducková a Pavelková, 2018) 
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Obrázok 5 FreshCodeTM (pharmaceuticalcommerce.com) 

 

Indikátory čerstvosti  

Odhaduje sa, že ročne sa v dôsledku mikrobiálneho kazenia znehodnotí jedna tretina svetovej 

produkcie potravín. Indikátory čerstvosti poskytujú informácie o mikrobiologickom raste, 

prítomnosti mikrobiologických metabolitov alebo chemických zmenách výrobkov (Kerry 

a Butler, 2008; Kuswandi et al., 2013). Princípom indikátorov čerstvosti je reakcia medzi 

tvoriacimi sa metabolitmi a príslušným indikátorom. Indikátory môžu byť založené na detekcii 

prchavých metabolitov dusíka ako sú amoniak, dimetylamín, trimetylamín, ktoré vznikajú 

počas mikrobiologického kazenia rýb; biogénnych amínov (histamín, putrescín, tyramín alebo 

kadaverín), ktoré sa uplatňujú ako indikátory kazenia mäsa a mäsových výrobkov; etanolu ako 

aj kyseliny mliečnej a octovej, ktoré sú významnými indikátormi fermentatívneho metabolizmu 

mliečnych baktérií spôsobujúcich kazenie napr. hydiny alebo rýb balených anaeróbne v 

modifikovanej atmosfére; oxidu uhličitého produkovaného počas rastu mikroorganizmov; 

sírnych zlúčenín, predovšetkým sírovodíka, ktorý vzniká najčastejšie pri mikrobiálnom kazení 

hydiny, ale aj mäsa alebo rýb; degradačných produktov ATP, ktoré korelujú s kvalitou rýb, ale 

aj mäsa vo všeobecnosti; peroxidov, aldehydov, ketónov, ktoré indikujú začínajúce nežiaduce 

procesy autooxidácie tukov; hexanalu, čo je produkt rozpadu kyseliny linolovej a môže 

indikovať napr. starnutie zemiakového prášku; úbytku vitamínov, napr. úbytok vitamínu C 

signalizuje začiatok hnednutia ovocia alebo zeleniny v konzervách; prítomnosti a aktivity 

určitých mikrobiálnych enzýmov, toxínov, resp. ich podstatou sú imunologické reakcie 

(Ducková a Pavelková, 2018). 

Prítomnosť určitého cieľového metabolitu nemusí byť nevyhnutne príznakom nízkej kvality 

(Hogan a Kerry, 2008). Okrem práce na vývoji rôznych ukazovateľov čerstvosti                                

a mikrobiálneho rastu predstavila spoločnosť Jenkins Group so sídlom v Novom Zélande 

produkt Ripe Sense, ktorý možno použiť na označenie rôznych stupňov zrelosti ovocia a  na 

vyjadrenie úrovne čerstvosti. Tento indikátor je v zásade určený na zisťovanie arómy prítomnej 

v ovocí. Na začiatku indikátor ukazuje červenú farbu, s časom sa táto farba zmení na oranžovú 

a potom žltú, čo predstavuje rôzne štádiá zrelosti a čerstvosti ovocia. Okrem použitia hrušiek 

sa tento indikátor môže používať aj na iné ovocie, ako je melón, mango, kivi a kôstkové ovocie 

(napr. broskyňa, marhuľa, slivka atď.) na kontrolu rôznych štádií zrelosti (Pocas et al., 2008).  
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Obrázok 6 RipeSense® indikátor  čerstvosti / zrelosti ovocia (Ducková a Pavelková, 2018) 

 

Komerčne dostupné indikátory čerstvosti, ako napríklad Toxin Guard od spoločnosti Toxin 

Alert Inc. (Ontario, Kanada), senzor QTM od spoločnosti FQSI (Food Quality Sensor 

International) Inc. (Massachusetts, USA), Fresh od spoločnosti COX Technologies (Belmont, 

Severná Karolína) (USA) a systém Food Sentinel od spoločnosti SIRA Technologies Inc. 

(Kalifornia, USA) sú bežné na sledovanie čerstvosti a rastu mikroorganizmov v rôznych 

potravinách (Realini a Marcos, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Sensor QTM (www.esebertus.com) 

 

Indikátory zloženia vnútornej atmosféry, koncentrácie plynov 

 

V dôsledku prerušenia obalu oddeľujúceho vonkajšie a vnútorné prostredie môže dôjsť  k 

mikrobiologickému kontaminácii, zmene zloženia atmosféry v obale s modifikovanou 

atmosférou a vystaveniu produktu kontaktu s kyslíkom, prípadne môže dôjsť k enzymatickým 

alebo chemickým reakciám v potravinovej matrici (Yam et al., 2005). Prítomnosť kyslíka vo 

vnútri balenia môže viesť k zrýchlenému zhoršeniu kvality potravín, zmenám chuti a vône, 

autooxidácii tukov, oxidácii farbív, stmavnutiu ovocia a zeleniny, zvýšeniu počtu aeróbnych 

baktérií. Na monitorovanie prítomnosti kyslíka vo vnútri balenia sa používajú tieto indikátory 

(Cierpiszewski, 2016): na základe registrácie fyzikálno-chemických vlastností atmosféry v 

obale, redoxných reakcií, luminiscenčných ukazovateľov. Princíp činnosti týchto indikátorov 

spočíva predovšetkým v zmene farby v dôsledku chemickej reakcie alebo enzymatickej 

aktivity. Vizuálne kyslíkové indikátory s redoxnými farbivami menia svoju farbu so zmenami 
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v koncentrácii kyslíka. Indikátory plynu sa používajú aj na hodnotenie účinnosti aktívnych 

zložiek balenia (napr. absorbéry O2 a CO2) alebo na zistenie výskytu únikov. Pretože 

ukazovatele sú umiestnené vo vnútri balenia, pri navrhovaní týchto indikátorov musia byť 

splnené určité požiadavky, ako napríklad to, že sú vo vode nerozpustné a netoxické (tieto 

komponenty musia mať povolenie na styk s potravinami) (Mills, 2005). Najbežnejšie známe 

indikátory plynu sa používajú na kontrolu koncentrácií kyslíka a oxidu uhličitého. Príkladom 

indikátora na sledovanie zmien koncentrácie kyslíka je napríklad indikátor vo forme tabliet 

Ageless Eye spoločnosti Mitsubishi Gas Chemical Co. Mechanizmus jeho činnosti je založený 

na oxidačnej reakcii a redukcii metylénovej modrej. Výrobca uvádza, že tableta je ružová v 

anaeróbnych podmienkach a prítomnosť kyslíka mení farbu na modrú. Ružová farba indikátora 

je spôsobená pridaním farbiva, ktoré má umožniť rozlíšenie medzi redukovaným a oxidovaným 

stavom. Zmena farby na modrú nastane v priebehu niekoľkých minút. Redukčná reakcia je 

omnoho pomalšia a na návrat do pôvodného stavu sú potrebné 2 alebo 3 hodiny (Cierpiszewski 

2016). 

Obchodné názvy komerčných aplikácií zahŕňajú Shelf Life Guard od spoločnosti UPM, 

Vitalon® od spoločnosti Toagosei Chemical Inc., Tufflex GS od spoločnosti Sealed Air Ltd.  a 

Freshilizer od spoločnosti Toppan Printing Co (Rodrigues a Han, 2003; O'Grady a Kerry, 

2008). 

Boli zaznamenané aj indikátory plynu pre oxid uhličitý, vodnú paru, etanol, sírovodík a ďalšie 

plyny. Predovšetkým sa vyvinul indikátor oxidu uhličitého pozostávajúci z oxidu vápenatého 

(absorbéra oxidu uhličitého) a redoxného indikátora - farbiva začleneného do polypropylénovej 

živice, aby sa meral stupeň fermentácie v kimchi výrobkoch (fermentované potraviny s 

pôvodom v Kórei) počas skladovania a distribúcie (Hong a Park, 2000). Tieto typy indikátorov 

sa môžu aplikovať aj pri balení mäsa a mäsových výrobkov balených v modifikovanej 

atmosfére (MAP). Indikátory oxidu uhličitého sa môžu použiť aj na zobrazenie monitorovanej 

koncentrácie oxidu uhličitého vo vnútri obalu s modifikovanou atmosférou (Ahvenainen a 

Hurme, 1997). To umožňuje okamžitú kontrolu nesprávne zabaleného produktu a eliminuje to 

potrebu deštruktívnych, prácnych a časovo náročných postupov kontroly kvality (Han et al., 

2005). 

Obrázok 8  Ageless-eyeTM (Mohebi a Marquez, 2014) 
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Tieto indikátory poskytujú nielen informácie o koncentrácii oxidu uhličitého v obale počas 

tranzitu a skladovania, ale tiež môžu odhaliť skoré kazenie potravín.  Systém indikátora je 

založený na zmene farby závislej od pH bez ohľadu na teplotu. Indikátory oxidu uhličitého                

v prípade balenia potravín v inertnej atmosfére s vysokým obsahom CO2 môžu signalizovať 

pokles koncentrácie tohto plynu a pôsobiť tak ako indikátory integrity obalu. Príkladom 

úspešného indikátora tohto typu je Reflex. Indikátory CO2 sa označujú aj ako indikátory 

mikrobiálnej stability. V tomto prípade sa ale radia do kategórie indikátorov čerstvosti balenej 

potraviny. Ak totiž vzniká v skladovanej potravine CO2, je to vo väčšine prípadov dôsledok 

rozvoja prítomnej nežiaducej mikroflóry. 

Závěr 
Zmeny v preferenciách spotrebiteľov viedli k inováciám a vývoju nových technológií v sektore 

balenia potravín. Technológie využívajúce rôzne indikátory sú schopné spotrebiteľom 

poskytovať kvalitnejšie potraviny. Implementáciou niektorých indikátorov, ako sú časovo 

teplotné indikátory, indikátory čerstvosti, koncentrácie plynov atď., môžu spotrebitelia získať 

čerstvejšie a kvalitnejšie potravinové výrobky. Dá sa predpokladať, že v blízkej budúcnosti 

všetky jednotlivé indikátory, ako sú časovo teplotný indikátor, indikátor koncentrácie plynov a 

čerstvosti môžu byť integrované do jedného zariadenia. Takéto kombinované jediné zariadenie 

by bolo výkonné a užitočné na poskytovanie informácií o kvalitatívnych vlastnostiach 

potravinového výrobku. Inteligentné systémy sú budúcim smerom vývoja obalov potravín a ich 

komerčný úspech by sa mal očakávať aj v nasledujúcich rokoch. 
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ANALÝZA ATRAKTÍVNOSTI KOŠICKEJ DETSKEJ ŽELEZNICE 

Z POHĽADU NÁVŠTEVNÍKOV 

 

ANALYSIS OF THE ATTRACTIVITY OF THE KOSICE CHILD RAIL 

FROM THE PERSPECTIVE OF VISITORS 

 

MILENA ŠVEDOVA, TÜNDE DZUROV VARGOVA, KARIN LEHOTSKA  

  

 

Abstrakt 

Historické úzkorozchodné železnice tvoria neodmysliteľnú súčasť slovenskej 

histórie, technického i kultúrneho dedičstva. V súčasnosti už niekoľko desaťročí 

zaznamenávame rastúci záujem spoločnosti o svoju minulosť, čo sa prejavuje aj v renovácii 

a budovaní historický železničiek ako významných turistických atrakcií podnecujúcich cestovný 

ruch na Slovensku. V našom Príspevku sme sa zamerali na jednu z nich. Cieľom článku je 

podrobná analýza stavu prevádzky Košickej detskej historickej železnice z pohľadu potenciálu, 

možností a rozvoja využiteľnosti v oblasti aktívneho cestovného ruchu pre návštevníka. 

 

Kľúčové slová: 

Košická detská železnica, cieľové miesto, návštevník, cestovný ruch. 

 

Abstract 

Historical narrow-gauge railways are an integral part of Slovak history, technical and cultural 

heritage. For several decades we have been seeing a growing interest of the Slovak society in 

its past, which is reflected in the renovation and construction of historical railways as important 

tourist attractions stimulating tourism in Slovakia. In our paper, we've focused on one of them. 

The aim of the article is a detailed analysis of the state of operation of the Košice Children's 

Historical Railway in terms of potential, possibilities and development of usability in the area 

of active tourism for the visitor. 

 

Key words: 

The Košice Child Rail, destination, visitor, tourism. 

 

 

Úvod 

Cestovný ruch je tzv. spoločenskou udalosťou v cieľovom mieste. Tieto zmeny môžeme vidieť 

počas hlavnej turistickej sezóny. Miestni obyvatelia v turistickom prostredí sa musia 

prispôsobiť sociálnemu napätiu turistickej invázie (Lickorish a Jenkins, 1997). V dnešnom 

ponímaní je potrebné aby bol cestovný ruch zaujímavý a v cieľovom mieste atraktívny pre 

návštevníka (Matušíková, 2013; Šambronská, 2017).  
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Ako definuje Gučík (2010) účinným nástrojom koordinácie záujmov v stredisku cestovného 

ruchu je kooperatívny manažment, založený na poznaní potrieb o preferencií jeho 

návštevníkov. Súčasný návštevník – turista v každodennom živote, vo voľnom čase, v spotrebe 

a aj pri výbere cieľa cestovania dáva prednosť tým ponukám, ktoré mu poskytujú najviac 

možností na uspokojenie jeho potrieb a želaní“ Podmienkou tohto kooperatívneho manažmentu 

je ochota spolupracovať a riadiť marketingové aktivity na trhu. Je potrebné, aby sa 

spolupracovalo na tvorbe komplexných produktov, určených na uspokojovanie potrieb, ktoré 

budú konkurovať na trhu cestovného ruchu. Produkty sa majú na trhu ponúkať pod jednou 

značkou a tak si budovať imidž podniku (Gučík, 2013). 

Významným faktorom ovplyvňujúcim atraktivitu regiónov na Slovensku sa už niekoľko rokov 

stávajú aj úzkorozchodné historické železnice. Tvoria pevnú súčasť atrakcií cestovného ruchu, 

ktoré k nám ročne prilákajú tisícky turistov zo Slovenska i zahraničia. Do súčasnosti sa na 

Slovensku nezachovala, vo svojom hospodárskom využití, ani jedna priemyselná, 

poľnohospodárska či lesná železnica, okrem Tatier a to  v podobe Tatranskej elektrickej 

železnice. Všetky ostatné železnice úplne zanikli alebo sa ich minimálna časť zachovala 

v podobe muzeálnych či turistických prevádzok a atrakcií. Relatívne najzachovalejšia časť 

úzkorozchodných dráh v plnej prevádzke a hospodárskom využití sa zachovala v baniach na 

celom svete (Haviar a Lehotský, 2014). 

Po zrušení úzkorozchodných lesných železníc na Slovensku sa ponúkala nová možnosť, ktorá 

bola predzvesťou ich využitia v oblasti cestovného ruchu. A to prírodný potenciál, atraktivita 

prostredia a zaujímavé lesné trate, v ktorom sa tieto železnice nachádzali. V mnohých 

prípadoch ale táto možnosť využitá nebola a nastala likvidácia mnohých železníc vrátane 

historicky cenných rušňových a vozových parkov. Podarilo sa však zamedziť úplnej likvidácii 

vďaka pamiatkovým a štátnym úradom a hlavne vďaka nadšencom a priaznivcom týchto 

železničiek a technicky unikátnych parných rušňov (Žilinčík, 1996). 

Košická detská historická železnica patrí medzi úzkorozchodné historické železnice, ale svojím 

poslaním sa vymyká spomedzi všetkých úzkorozchodných železníc na Slovensku. Detská 

železnica v Košiciach bola od svojho vzniku zameraná na výchovu železničiarskeho dorastu 

a uchovávanie železničnej histórie. Je to jediná zachovaná detská železnica na území bývalého 

Československa. Železnica patrila do miestnej samosprávy Magistrátu mesta Košice a od roku 

2011 je v správe občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré sa najviac zaslúžilo 

o jej záchranu a rozvoj (Haviar, 2016). 

 

Materiál a metodika 

Pre spracovanie nášho príspevku sme zvolili zber dát z verejne dostupných zdrojov. Zber 

informácií sme doplnili aj individuálnym získavaním informácií prostredníctvom osobného, 

telefonického i e-mailového kontaktu. Ako ďalšiu z metód sme využili terénny prieskum. 

Článok sme doplnili fotodokumentáciou a zamerali sme sa na stupeň vybavenosti infraštruktúry 

z pohľadu návštevníkov a celkovej miery atraktivity z pohľadu cestovného ruchu. Ďalej sme 

využili zber sekundárnych štatistických dát za vopred vymedzené obdobie. Tie zahŕňali ceny 

cestovného, počet prepravených osôb, počet jazdných dní, či výšku príjmov z dotácií. 

Spracovanie týchto údajov sme realizovali pomocou základných matematicko-štatistických 



 

89 

 

charakteristík a vyhodnotili pomocou tabuliek a grafov. Ako poslednú z metód sme aplikovali 

SWOT analýzu, zameranú na silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby košickej železnice. 

Cieľom nášho príspevku bola analýza stavu prevádzky Košickej detskej historickej železnice 

z pohľadu potenciálu, možností a rozvoja využiteľnosti v oblasti aktívneho cestovného ruchu  

pre návštevníka. V závere sme navrhli usmernenie pre udržateľnosť a zachovanie 

úzkorozchodnej železnice v Košiciach. 

 

Košická detská historická železnica 

Niekdajšia košická pionierska železnica je typickým produktom povojnového budovateľského 

nadšenia (1955 – 1956), ale aj socialistickej ideológie čo do výchovy mládeže a zabezpečovania 

budúcich pracovných kádrov pre jednotlivé funkcie socialistického hospodárstva.  

V zmysle budovateľského nadšenia preto došlo k nezvyčajne rýchlej realizácií samotnej stavby 

(dva roky) a pomerne veľkému počiatočnému záujmu verejnosti o túto železnicu. Navyše 

v počiatočnom období vzniku sa prejavil aj vplyv záujmu využitia železnice ako prímestskej – 

rekreačnej dopravy.  

Nárastom individuálnej dopravy tento moment využitia upadá a klesá. (Po vzniku pionierskej 

železnice boli dokonca tlaky na jej sprevádzkovanie aj v zime kvôli absencii autobusového 

spojenia pri zabezpečení dopravy detí z Čermeľského údolia do rekreačného strediska 

Alpinka).  

Keďže samotná železnica celé desaťročia fungovala v konštantnom, ako by nemennom režime, 

kde jedinou výraznou zmenou bol zánik parnej prevádzky začiatkom 60-tych rokoch 

a neponúkala nič nové a originálne, záujem pomaly upadal.  

Zavedením spojov od polovice 70-tych rokov MHD až na Alpinku stratila aj svoju integráciu 

čo do rekreačnej prímestskej dopravy absenciou akejkoľvek propagácie za hranice mesta 

a regiónu sa z nej stala výlučne lokálna alternatíva krátkodobého využitia voľného času iba pre 

tie najmenšie deti s rodičmi.  

 

 
Obrázok 1 Pionieri na detskej železnici  (Zdroj: DŽK) 
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Železnica sa počas celej doby od svojho vzniku viac či menej neúspešne vyrovnávala 

s investičným dlhom a poddimenzovaným financovaním. Nerozvíjali sa dobrovoľnícke a ani 

iné aktivity (až na výnimku detí a žiakov základných škôl na dopravnej obsluhe), čo malo za 

následok celkový úpadok železnice, ktorú pri živote držalo už iba socialistické plánovanie 

a organizačná príslušnosť ku košickému rušňovému depu. 

Celý proces úpadku vyvrcholil na prelome spoločenských a politických zmien po roku 1989, 

kedy po nástupe vandalizmu a celkového nezáujmu o produkty z obdobia budovania 

socializmu došlo na krátko k zastaveniu prevádzky a dokonca hrozil úplný zánik a zrušenie 

železnice.  

Impulz záchrany v podobe vyššieho záujmu verejnosti o železnicu prišiel po získaní 

a sprevádzkovaní unikátnej parnej lokomotívy U 36003 tzv. Katky z roku 1884. 

Na detskú železnicu sa dostala vďaka úsiliu a zanieteniu niektorých železničiarov vďaka 

iniciatíve vtedajšieho primátora mesta Košice Rudolfa Schustera, ale aj vďaka financiám 

štátneho železničného podniku. 

V čase, kedy po oficiálnom ukončení parnej prevádzky (v r. 1982) sa opäť vo verejnosti 

prebúdzal záujem o zaniknuté parné lokomotívy, bol tento moment výraznou spruhou pre 

znovuzrodenie detskej železnice v Košiciach. Žiaľ, potenciál parnej lokomotívy sa nevyužil 

v priamom rozsahu a dokonca došlo k redukcii samotnej dopravnej činnosti ale i stavieb, 

atraktívneho zabezpečovacieho zariadenia či vozidlového parku.  

A tak po rokoch prirodzeného záujmu záujem verejnosti opäť upadá, čo vyvrcholilo v reálne 

úvahy štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko ukončiť prevádzku na tejto dráhe. Z pomerne 

malého dobrovoľníckeho zázemia sa však podarilo iniciovať zmenu majiteľa i samotného 

prevádzkovateľa, čo zdá sa prinieslo definitívny obrat v existencii železnice a jej smerovaní, 

ktoré plne reflektuje požiadavky turizmu, ale aj kultúrno-spoločenskej ponuky v podobe 

muzeálnej železnice – národnej kultúrnej pamiatky. 

 

 

 
Obrázok 2 Parný rušeň Katka (Zdroj: DŽK) 

 

Opodstatnenosť rozhodnutia zachovať a revitalizovať Košickú detskú historickú železnicu sa 

po siedmych rokoch potvrdila v plnej miere. Rast návštevnosti úplná obnova, skultúrnenie 
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a rozšírenie vozového parku vytvára stále nové príležitosti na rozvoj a hľadanie ďalších 

možností využitia tejto turistickej atrakcie (Haviar, 2016). 

Ako Gučík (2010) charakterizuje „Atraktívnosť cieľového miesta je jeho schopnosť vzbudiť 

záujem, pritiahnuť návštevníkov a uspokojiť ich dopyt. Atraktívnosť je konkurenčnou výhodou 

cieľového miesta a  má tri prístupy: 

• Geografický prístup je najvhodnejšie založiť na analýze dostupných sekundárnych 

údajov napr. o počte ubytovacích zariadení, ich štruktúre, kapacite, hustote lôžok. 

• Prezentačný prístup je založený na subjektívnom hodnotení ponuky cieľového miesta 

na základe jej prezentácie v turistických sprievodcoch,  katalógoch, výstavách, 

veľtrhoch a iné 

• Ekonomický prístup je objektívny a hodnotí uspokojený dopyt v cieľovom mieste 

a dosiahnuté ekonomické výsledky ako prejav záujmu o cieľové miesto (Gučík, 2010).  

 

 

Analýza Košickej detskej historickej železnice  

Analyzovali sme Košickú detskú historickú železnicu v rokoch 2012, 2015, 2018.  Uvedené 

roky boli zvolené na základe udalostí, ktoré akcelerovali význam a rozvoj skúmanej železnici,  

Rok 2012 predstavoval v histórii jedinej detskej železnice na Slovensku veľký medzník, 

nakoľko jej prevádzky sa ujalo novozaložené občianske združenie Detská železnica Košice 

(dátum zápisu do registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR 9.3.2011). Detská 

železnica tak prešla zo správy mesta Košice pod aktivistov, pre ktorých je záchrana železničnej 

histórie a rozvoj detskej železnice prioritou. Čo sa ukázalo už v prvom roku fungovania 

v podobe zvýšenia počtu jazdných dní a prepravených cestujúcich. Na železničku začali 

prichádzať financie z viacerých zdrojov akými sú granty, dotácie. Rok 2015 bol ukazovateľom 

vývoja detskej železnice po 3 rokoch od zmeny prevádzkovateľa a rok 2019 je rokom, z ktorého 

sú posledné dostupné dáta. 

 

Výsledky a diskusia 

Samotnou prípravou na prevzatie železnice a zmenu v jej kurze boli pokusy o jej propagáciu a 

lepšiu mediálnu komunikáciu v roku 2011. Tieto aktivity podporené iba skromnou finančnou 

dotáciou a novinárskou solidaritou, a priaktívnym prístupom v oblasti propagácie a vzťahov 

s verejnosťou dokázalo za krátku dobu zvýšiť návštevnosť. 

Zároveň sa pripravovala pôda na vyňatie železnice zo systému štátneho dopravcu. Výraznou 

podmienkou tohto procesu bolo založenie občianskeho združenia ako možného dopravcu 

a právneho subjektu. V roku 2012 došlo k zapojeniu sa do rôznych grantových výziev 

a štruktúr, získaním podpory niektorých významných subjektov z podnikateľskej sféry, 

rozšírením počtu jazdných dní, prevádzkovej doby a najmä odštartovaním procesu renovácie 

vozidlového parku, čím došlo nielen k zatraktívneniu samotnej prevádzky, ale aj k rozšíreniu 

jej prepravných kapacít.  

Graf 1 znázorňuje rastúci počet návštevníkov za sledované obdobie. Na grafe vidíme počet 

prepravených cestujúcich. Od roku 2012 počet cestujúcich rapídne stúpol, takmer sa 

zdvojnásobil. V roku 2015 stúpol počet cestujúcich o 16 % a v roku 2018 o ďalších 10 %. 
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Existujú štyri typy cestovných lístkov podľa typu cestujúceho: detský, študentský, dospelý a 

rodinný lístok. Rodinný lístok je určený rodičom a ich deťom bez obmedzenia počtu. Každý 

cestovný lístok môže byť jednosmerný alebo spiatočný. 

 

 
Graf 1 Počet prepravených cestujúcich na DŽK 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Master plan DŽK, 2019) 

 

 

Jedným z mnohých revitalizujúcich opatrení bolo navýšenie počtu jazdných dní v priebehu 

siedmych rokov z 98 v roku 2012 na 140 dní v roku 2018. V roku 2019 sa počet jázd ešte 

navýšil. Podľa tabuľky môžeme vidieť dĺžku sezóny na železničke, ktorá sa vďaka materiálno-

technickému vybaveniu  z roka na rok predlžuje a to vďaka obstaraniu krytých vagónov, vďaka 

ktorým sa môže uskutočniť pohodlná jazda pre návštevníkov aj v chladnejších mesiacoch. 

 

 

 
 

Graf 2 Počet jazdných dní na DŽK 

 (Zdroj: Master plan DŽK, 2019) 
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Tabuľka 1 Sezóna KDHŽ  

2012 1.5.2012 – 8.12.2012 

2015 25.4.2015 – 6.12.2015 

2018 1.5.2018 – 30.12.2018 

2019 6.4.2019 – 27.10.2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ceny cestovného lístka v minulosti neodrážali ekonomickú situáciu železničnej dopravy - v tom 

čase sa železničná prevádzka úplne spoliehala na financovanie mesta Košice a štátnej 

železničnej spoločnosti. To malo za následok zvyšovanie investičného dlhu železnice a 

pomalému, ale trvalému poklesu a regresu železnice. Po zmenách ceny lístkov neustále 

zvyšovali, napriek tomu to viedlo k pevnejšej finančnej stabilite železnice, k investovaniu do 

železničných koľajových vozidiel a opravám železničných koľají a ku komplexnej renovácii 

železnice (Bauer, 2019). 

My v našom príspevku uvádzame vývoj ceny lístkov a rozšírenú ponuku pre jednotlivé 

segmenty, čo predstavuje výhody pre návštevníka. Zároveň pri kúpe lístkov nový 

prevádzkovateľ zaradil doplnkové služby – predaj suvenírov, fotenie sa v areály a pod. Prehľad 

cien uvádzame v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Vývoj ceny lístka na KDHŽ v € 

ROK Dospelý € Dieťa € Študent € Rodinný lístok € 

2012 1 0,50 - - 

2015 3 1 2 7 

2018 4 2 3 10 

2019 4,50 2,50 2,50 11 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V tabuľke vidieť vývoj ceny lístkov od roku 2012, 2015, 2018 až po aktuálne ceny v roku 

2019. Do roku 2012 boli ceny rovnaké až 10 rokov a ako môžeme vidieť v tabuľke, 

k dispozícii bol len dospelý za 1 € a detský lístok za 0,50 €. Cena lístkov bola umelo držaná 

na minimálnej hranici, keďže železnicu spravoval Dopravný podnik mesta Košice pod 

vedením Magistrátu mesta Košice. Železnička takýmto spôsobom nemohla nikdy vykazovať 

zisk. 

 

Na grafe 3 vidieť, že príjem z cestovného z roka na rok narastá. Aj  napriek zjavnému nárastu, 

nedokáže železnica ani v súčasnosti pokryť všetky prevádzkové náklady len z cestovného, preto 

je ekonomicky závislá od príspevku mesta, sponzorských darov a získavania grantov a dotácií. 
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Graf 3 Tržby z cestovného DŽK v € 

                                  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Od roku 2012 sa občianske združenie aktívne podieľa na rôznych projektoch a získavaní 

grantov, dotácií a tak isto aj v nadväzovaní nových kontaktov a spoluprácu so susednými 

železničkami.  

V roku 2012 získalo občianske združenie Detská železnica Košice z projektov, dotácií 

a grantov na projekty pre rozvoj, revitalizáciu či zlepšenie povedomia finančnú podporu vo 

výške 48 072 €.  

V roku 2015 získala železnica z dotácií a grantov od rôznych organizácií sumu vo výške 45 825 

€ z toho 1 348,99 € tvoril výťažok z verejnej zbierky formou zbierania do pokladničiek.  

V roku 2018 železnička uspela v grantovej výzve Nadácie VÚB na výstavbu detského ihriska 

a živého plota vo výške 3 000 € a od Ministerstva kultúry SR získala príspevok na 

zreštaurovanie a opravu parnej lokomotívy Katka vo výške 5 000 € (www.detskazeleznica.sk 

2019). 

 

Podľa spracovanej SWOT analýzy, sa v súčasnosti železnica nachádza v ofenzívnej stratégii, 

to znamená že prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Medzi silné 

stránky železnice patrí napríklad aj to, že má pravidelnú parnú prevádzku, je zameraná pre 

rodiny s deťmi, má historický charakter, nachádza sa v rekreačnej zóne a podobne. Medzi 

hlavné z príležitostí patrí aj predĺženie koľají na konci Čermeľskej doliny, vyriešenie 

parkovacích miest, vybudovanie výhybky a tým zvýšenie počtu prepravených vlakov. 

Atraktívnosť Košickej detskej historickej železnice z pohľadu návštevníka má niekoľko cieľov:  

- obnovenie minulosti, 

- pravidelná celoročná osobná preprava osôb,  

- zabezpečovanie školských zájazdov, firemných akcií s rôznou tematikou, 

- muzeálna expozícia, 

- stravovacie služby, 
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- využiteľnosť potenciálu okolitých lesov – lesopark,  

- predĺženie trate, 

- zvýšenie povedomia či už na sociálnych sieťach alebo inak,  

- renovácia trate, 

- výstavba staničných budov, 

- zvýšiť možnosť prepravenia väčšej kapacity cestujúcich. 

 

 
Graf 4 SWOT analýza 

 (Zdroj: vlastné spracovanie)  

 

Uvádzame len niekoľko návrhov a plánov na renováciu, a zatraktívnenie už existujúceho 

potenciálu Čermeľského údolia s nadväznosťou na bohatú históriu, prírodné atraktivity 

a dostupnosť cieľového miesta: 

 

1. Návrat k minulosti a obnova významnej rekreačnej oblasti Čermeľského údolia  

Hlavnou myšlienkou a dlhodobou víziou detskej železnice je prinavrátenie a revitalizácia 

Čermeľského údolia ako atraktívnej rekreačnej oblasti nielen pre domácich ale aj turistov. 

 

2. Zmena umiestnenia nástupnej stanice Čermeľ – Ovečka   

Cieľom a účelom tohto návrhu je priblíženie nástupnej stanice Čermeľ k parkovisku 

a autobusovej zastávky, zlepšenie prístupnosti pre návštevníkov, pohodlnejší prístup a väčšia 

plocha pre nástupište. 

 

3. Predĺženie trate železničky hlbšie do Čermeľského údolia 

Týmto riešením by bolo vybudovanie a prepojenie areálu Čermeľského údolia hlbšie do lesa 

smerom ku golfovému ihrisku, ktoré sa od stanice Alpinka nachádza približne v 2 km 

vzdialenosti. Na atraktivite by pridala predĺžená lesná trasa, golfové ihrisko, paintbalové 

ihrisko, rekreačný areál Alpinky i k východiskovým bodom na turistiku do blízkeho okolia. 
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Obrázok 3 Situačný plán prestavby staničnej budovy  (Zdroj: ÚHA, 2018) 

 

 

 

 
 

Obrázok 4 Náčrt predĺženia trasy ku golfovému ihrisku  (Zdroj: ÚHA, 2018)  

 

4. Lesnícky skanzen  

Vďaka náučnému chodníku, ktorý predstaví návštevníkom košické lesy a ich bohatú 

históriu s  najväčším mestským lesným majetkom v Uhorsku. Mestské lesy, ako druhé najväčšie 

v Európe, predstavujú veľmi podstatný význam pre hospodárske využitie ťažby dreva na 

Slovensku, ale aj históriu baníctva a hutníctva zapísanú do dejín košického priemyslu. Počas 

celej trasy lesníckeho skanzenu by boli stanovištia zábavno-zážitkového charakteru určené na 

vzdelávanie  a vytvárania vzťahu k prírode 

 

Záver 

Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj mestských lesov a využitie potenciálu prírody ako  

nového, čoraz viac obľúbeného trendu, zdravého životného štýlu, športu, rekreácie, 

ekologického myslenia a lesnej pedagogiky, o ktorú majú najmä ľudia žijúci v mestách čoraz 
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väčší záujem. Neoddeliteľnou súčasťou je aktívny oddych a načerpanie novej energie v prírode 

či už turistikou alebo prechádzkou. Hlavnou črtou železnice je jej edukatívny charakter. Túto 

funkciu zachováva železnička dodnes. Železnica vydáva 4-krát do roka vlastný časopis R- 

žurnál.  

V našom príspevku sme sa zamerali na analýzu vybraných ukazovateľov – počet návštevníkov, 

počet jazdných dní a výšku tržieb na Košickej detskej železnici. Odštátnenie a zmena 

prevádzkovateľa priniesla množstvo nápadov, nových sponzorov či zlepšenie a rozšírenie 

poskytovaných služieb a zdvojnásobenie počtu cestujúcich, ktorých je dnes už vyše 45 000. 
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ANALÝZA ROZVOJE PIVNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 

ANALYSIS OF BEER TOURISM DEVELOPMENT IN THE CZECH 

REPUBLIC 

 

PAVEL TVRZNÍK, ZDENĚK MÁLEK, TOMÁŠ JEŘÁBEK, KATARÍNA MRKVOVÁ, 

DARINA ELIAŠOVÁ 

 

Abstrakt: 

Pivní cestovní ruch představuje v posledních letech jednu z nejvíce se rozvíjející forem 

zážitkového gastronomického cestovního ruchu. Cílem analýzy silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb pivního cestovního ruchu je navrhnout optimální marketingové strategie s 

cílem maximální podpory rozvoje pivního cestovního ruchu. Zahraniční turisté považují naše 

pivo po historických památkách za druhou největší atrakci v České republice. Rozvoj mini a 

mikropivovarů v České republice se stal fenoménem posledních pěti let. Je možné se domnívat, 

že tyto malé pivovary představují sice atraktivní, ale doposud málo využívaný potenciál pro 

turisticky průmysl, který může jak v malých destinacích, tak i ve velkých městech zvýšit 

atraktivní nabídku pro další rozvoj turistiky.  

Klíčová slova: 

Gastronomický cestovní ruch, SWOT analýza v cestovním ruchu, strategie dalšího rozvoje 

v cestovním ruchu 

 

 

Abstract: 

Beer tourism represents one of the most emerging forms of adventure gastronomic tourism in 

the last ten years. Beer tourism connects the participants with the visits of breweries, beer 

festivals, beer and beer specialties degustations and other activities and services linked with the 

product. The aim of the beer tourism SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats) is to suggest optimal marketing strategies with the aim of maximal support of beer 

tourism development. Beer represents a significant export commodity maintaining its position 

to present days and wide spreading good reputation throughout the world. Foreign tourists 

consider Czech beer as the second greatest attraction in the Czech Republic following historical 

monuments. The development of microbreweries in the Czech Republic has become a 

significant phenomenon of the last five years. It can be assumed that these small breweries 

represent an attractive but so far underused potential for tourist industry, and it can increase the 

attractive supply for future development of travel and tourism in small destination as well as in 

large towns. 

 

Key words 

Gastronomic tourism, SWOT analysis in tourism, strategy of further development in tourism 
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Úvod 

Zážitkový cestovní ruch nabízí vyžití lidem s téměř jakýmkoliv koníčkem, ať už jde o 

adrenalinové sporty, historii, ruční práce nebo gastronomii.  

Pivo, které je součástí naší nápojové gastronomie má zde svou mnohaletou historii především 

s velkou budoucností. Češi jsou na pivo velmi hrdí, považují jej za národní nápoj a 

neodmyslitelnou část naší kultury. To potvrzuje i fakt, že v konzumaci piva na jednoho 

obyvatele se Česká republika zaujímá jedno z nevyšších míst na příčce spotřeby piva v 

celosvětovém měřítku. Lokality s pivní kulturou mají dnes mohutnou marketingovou sílu a patří 

mezi nejvýznamnější lákadla pro české i zahraniční turisty. Hlavním předpokladem zájmu je 

touha poznávat historii piva v navštíveném pivovaru, postupy jeho výroby, ochutnávat mnohdy 

i netradiční druhy piv přímo v místě jejich výroby, mnohdy spojeném se sportovními činnostmi.  

V České republice je velká spousta míst k poznávání pivní kultury, stále zde chybí dostatečné 

množství konkrétních produktů turistického ruchu spojeného s pivem, vhodných zejména pro 

zahraniční turisty. Ve své práce se mimo jiné zaměřím i na hlavní nedostatky pivní turistiky, na 

současné změny v chování spotřebitelů piva a pozitivní i negativní trendy v oblasti piva.   Ročně 

se v České republice vypije asi 141 litrů piva na osobu z toho 20 litrů v průměru vypije 

zahraniční turista. Pokud se zaměříme na současné trendy v českém pivovarnictví, je patrné, že 

od roku 2000, strmě roste počet malých pivovarů, z původních 66 v roce 2000 je jich 

k dnešnímu dni přes 450. Dalším zajímavým trendem je návrat minipivovarů zpět do obcí, 

odkud se postupně z počátků šedesátých let v rámci koncentrace výroby piva a následného 

zavírání málo efektivních provozů postupně vytrácely.  

Zájemci o pivní turistiku touží po poznání pivovarnického řemesla, ochutnávkách a poznávání 

nejrůznějších druhů piv. Pivo přestává být vnímáno pouze jako záležitost běžného konzumu, 

ale stává se předmětem mezinárodních degustační soutěží např. European Beer Star, která klade 

důraz na vysokou kvalitu piva a dává pivu a pivní turistice důležitost a vážnost. „Největším 

turistickým magnetem v Česku jsou hrady a zámky. Myslí si to téměř 40 % z 1700 respondentů, 

kteří se zúčastnili internetové ankety agentury CzechTourism na portále Kudy z nudy. 

Tradičním lákadlem pro turisty je hlavní město Praha, která obsadila druhou pozici. Pomyslný 

bronz přisoudili lidé českému národnímu nápoji – pivu“. Zatímco spotřeba piva klesá, pivní 

turistika je v Česku na vzestupu, svědčí o tom přibývající počet pivních lázní a koupelí nebo 

nových pivních expozic a prohlídek“. Pivo a česká kultura k sobě tedy neodmyslitelně patří 

(Anonym 1). Tři turisté z deseti dokonce malé pivovary vyhledávají jako svoji cílovou 

destinaci. Dvě třetiny všech turistů malý pivovar cíleně nevyhledávají, ale narazí-li na něj, rádi 

pivo ochutnají.  

 

Přehled literatury 

Pivo je považováno za nejstarší alkoholický nápoj v historii lidstva.  Kolébkou výroby piva je 

pravděpodobně Mezopotámie, ve které již v sedmém tisíciletí před n. l. Sumerové a Asyřané 

připravovali kvašený nápoj z obilí takzvaný „kaš“ nebo „šikaru“ Dostál a Staňková (1997).  

Česká republika je proslulá staletou tradicí výroby piva a s ní související pivní kulturou. Díky 

svým optimálním přírodním podmínkám, které jsou ideální pro pěstování sladovnického 

ječmene a chmele, se zde pivo vařilo již od raného středověku. Na základě toho vznikly v České 
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republice velmi dobré předpoklady pro rozvoj pivní turistiky. Podle průzkumu veřejného 

mínění považuje 90 % respondentů pivo za náš národní nápoj a tři lidé ze čtyř jsou přesvědčeni, 

že české pivo je nejlepší na světě. Vědí to i turisté, kteří k nám míří ze zahraničí. A nezřídka je 

to i jediný důvod, za kterým k nám přijíždí“ Souček (2006).  

Inspirací pro rozvoj pivní turistiky může být poměrně nedávný rozvoj turistiky vinařské. První 

odborná konference zabývající se vinařskou turistikou se konala v roce 1998 v Austrálii.  

Myšlenka pivního turismu byla převzata od našich německých sousedů, kteří mají s touto 

formou cestovního ruchu velké zkušenosti. Rozvoj pivní turistiky je zásadně ovlivněn 

současným trendem boje proti pivní globalizaci. Proti zavádění stejných standardů a výrobních 

technologií, tak aby bylo pivo co nejlevnější, jsou i někteří pivní odborníci a začínají se více 

upínat k výrobě originálních piv. Pivo se stále více stává trendovou záležitostí a zbavuje se 

nálepky prostého nápoje. Tyto skutečnosti jsou pak hlavní příčinou, proč lidé touží poznat vše 

o pivu a stávají se tak potenciálními zákazníky pivního turismu Hán a Merhaut (2012).  

Pivní turismus disponuje velkým potenciálem z hlediska incomingového turismu. Česká 

republika je ve světě vyhlášená tím, že produkuje kvalitní a levné pivo. Slovo „Plzeň“ je po 

Praze hned druhým slovem, se kterým si většina zahraničních návštěvníků Českou republiku 

spojí (Anonym 1). V současné době je pivní turismus v České republice na vzestupu, o čemž 

svědčí vysoká návštěvnost prohlídkových pivních tras Plzeňského Prazdroje (pivovary 

Prazdroj, Gambrinus, Kozel ve Velkých Popovicích, Radegast v Nošovicích). Nejvíce 

zahraničních turistů přijíždí z Velké Británie, Německa, Ruska a jihovýchodní Asie. Výrazný 

růst byl zaznamenán i u turistů z Estonska a Litvy. Výjimkou ale nejsou ani návštěvníci ze států 

jako jsou například Brazílie, Austrálie, Argentina, Zimbabwe, Kongo nebo Madagaskar 

(Anonym 2), Kotíková (2013).  

Dnes není pivní turistika pouze doménou velkých pivovarů, jejími hlavními aktéry se stávají 

zejména malé pivovary rodinného charakteru. Minipivovarem rozumíme podnik s ročním 

výstavem do 10 000 hektolitrů piva. Minipivovar může být postaven samostatně, avšak 

častějším příkladem bývá propojení minipivovaru s restaurací, pak lze hovořit o tzv. 

restauračním pivovaru. V posledních letech počet minipivovarů v České republice roste 

rychlým tempem. V polovině roku 2012 jejich počet dosáhl čísla 145 (Pivovarský kalendář, 

2013). Počátkem roku 2014 počet minipivovarů překročil hranici 200. Na konci roku 2015 

došlo k jejich zvýšení na 350, ke konci roku 2018 jich je přes 400 Přestože je u nás počet 

minipivovarů zhruba tak čtyřikrát větší než pivovarů průmyslových (celkem 43), jejich podíl 

na celkové pivní produkci tvořil v loňském roce přibližně dvě procenta.  

 Export piva vzrostl na 4,6 milionu hektolitrů. Meziročně se zpomalilo tempo růstu do zemí EU 

na dvě procenta, nejvíc piva se vozí na Slovensko, do Německa a Polska. Vývoz do třetích zemí 

loni stoupl o 18 procent, nejvíce piva zamířilo do Ruska, Koreje a USA. O 2,3 procenta loni 

vzrostl meziročně také dovoz piva, přesto patří k nejnižšímu dovozu v Evropě. Nejvíce piva se 

dovezlo z Polska, ze zemí mimo EU pak z Mexika a Srbska.  
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Negativní stránkou podpory pivní turistiky je souvislost s podporou alkoholismu a jeho 

negativním dopadem na lidské zdraví. Nadměrná konzumace piva rozvíjí alkoholismus (k 

alkoholismu často vede požívání destilátů kombinovaných s pivem),  způsobuje 

„kocovinu“ (stav otravy alkoholem, způsobená nekoncentrováním toxinů, dehydratací 

organismu a přeměnou alkoholu na toxickou látku, která se rozloží na kyselinu octovou a oxid 

uhličitý způsobující bolest hlavy), výrazně podporuje chuť k jídlu, což může vést při nestřídmé 

konzumaci pokrmů k nárůstu tělesné hmotnosti,  poškozuje játra, slinivku a nervový systém,  

způsobuje nadměrné odumírání mozkových buněk,  dochází k fyzické i psychické degradaci 

osobnosti pijáka,  zvyšuje riziko zejména těchto onemocnění: cirhóza jater, kolorektální 

karcinom, karcinom prsu, diabetes mellitus atd.,  ztrácí jeho ochranný vliv proti arterioskleróze 

a naopak přibývá infarktů, mozkových příhod a dalších příbuzných nemocí.  

Největšího zájmu ze strany turistů se v České republice těší Plzeňský Prazdroj. Za úspěchem 

stojí jejich neustálé rozvíjení tras, vývoj nových programů a produktů, zdokonalování služeb, 

systematická práce s rozsáhlým týmem průvodců a také spolupráce se subjekty cestovního 

ruchu (s agenturou CzechTourism, cestovními kancelářemi, městem Plzní, Plzeňským krajem 

a Národním památkovým ústavem). Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje každoročně 

nalákají okolo čtvrt milionu turistů. Také pivovary skupiny Heineken, zejména Krušovice a 

Starobrno, zaznamenaly v posledních letech velký nárůst počtu návštěvníků, což je výsledem 

dobrých marketingových aktivit. Exkurze se v Krušovicích pořádaly již 15 let a nejvíce lidí 

jezdí z Ukrajiny a Ruska, kde je pivo Krušovice ceněné a známé. Návštěvníci ale přijíždějí i z 

velmi vzdálených míst, jakými jsou Austrálie, Japonsko či Izrael.  

Vysoké návštěvnosti se těší i například pivovary Staropramen a pivovary skupiny PMS (Holba 

v Hanušovicích, přerovský Zubr a Litovel). Dále pak rodinný pivovar Bernard v Humpolci, kde 

bývá velký nápor především v době konání Bernard festu, kdy pivovarem projde za jediný den 

i přes 500 lidí.  

I některé restaurační pivovary a minipivovary jsou v oblasti turistiky velmi úspěšné, což 

dokládá jejich neustále se zvyšující počet. V posledních letech jich přibývá okolo dvaceti ročně 

a odborníci odhadují, že na trhu existuje místo pro další pivovary a jejich počet tak ještě několik 

let poroste. Nejvíce se jich nachází ve Středočeském kraji, v Praze a Jihomoravském kraji. 

Nejnavštěvovanější jsou pražské pivovary: U Fleků, Strahovský pivovar a Pivovarský dům. Z 
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mimopražských jsou to potom Purkmistr v Plzni-Černicích, Kozlovice u Štramberka, 

varnsdorfský pivovar Kocour, Dětenice nebo Dalešice. Spousta z nich má svá ubytovací 

zařízení a jiné volnočasové aktivity, jako jsou pivní lázně, sklárny, ekologické farmy a další 

doplňkové činnosti.  

 

 
 

 

Data a metody 

Vztah mezi cestovním ruchem a pivovarnictvím musí být integrován do strategie rozvoje 

pivního cestovního ruchu, podle které se dosáhne využití potenciálu pivní tradice a 

pivovarnictví v cestovním ruchu a maximalizuje se pozitivní ekonomický a sociální vliv na 

rozvoj místních ekonomik i České republiky jako celku. 

Jedním z analytických nástrojů je SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb. Vzniká z analýzy SW a OT. Analýza příležitostí a hrozeb je analýza OT a vychází 

z vnějšího prostředí firmy. Po této analýze následuje analýza silných a slabých stránek, tzv. SW 

analýza, která vychází z vnitřního prostředí firmy Jakubíková (2012). 

 

Jednotlivé faktory, které byly analyzovány, se uspořádají do tzv. SWOT matice. 

Kotler (2007) ve své knize popisuje následující faktory takto: 

• Silné stránky – jedná se o interní faktory, díky kterým roste pozice na trhu a podnik má 

tak výhodu nad konkurencí. Patří sem například cenová výhoda, silná značka, 

schopnost inovovat výrobky apod. 

• Slabé stránky – kam patří faktory, ve kterých je firma slabá. Jedná se například o 

špatnou pozici firmy, vysoké náklady, nedostatek distribučních kanálů apod. 

• Příležitosti – jedná se o možnosti, které může firma využít a díky nim by stoupl růst 

podniku. Nejprve je podnik musí identifikovat a teprve poté je může využít. Jsou to 

například nové technologie, rozvoj nových trhu apod. 
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• Hrozby – jsou to negativní faktory, které znamenají překážky pro činnost podniku. 

Firma musí na tyto faktory reagovat, aby je odstranil či minimalizoval. 

 

 

SWOT strategie 

Ze SWOT analýzy, může podnik vytvořit 4 různé typy strategií: 

• S-O strategie (silné stránky a příležitosti) - tato strategie využívá silných stránek, aby 

využil příležitostí podniku, 

• S-T strategie (silné stránky a hrozby) - podnik se snaží pomocí silných stránek 

eliminovat hrozby podniku, 

• O-W strategie (příležitosti a slabé stránky) - na základě příležitostí podnik snižuje slabé 

stránky podniku, 

• W-T strategie (slabé stánky a hrozby) - tato strategie řeší, že je firma díky slabým 

stránkám vystavena hrozbám. 

 

Cílem analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pivního cestovního ruchu je 

navrhnout optimální marketingové strategie s maximální podporou rozvoje pivního cestovního 

ruchu. Na základě SWOT analýz, dotazníkového šetření, zkušeností a dedukce jsou navržena 

následující opatření, která by měla vést k růstu pivní turistiky. Je potřeba zdůraznit, že charakter 

celé práce je záměrně spíše analytický. Díky minimálnímu počtu příspěvků z této oblasti je 

většina vysvětlení a typologií vytvořena podle znalostí a zkušeností autorů v tomto oboru.  

Jelikož je gastronomický cestovní ruch jistým trendem současnosti, je potřeba této příležitosti 

optimálně využít. Údaje byly čerpány z primárních a sekundárních zdrojů. Primárními zdroji 

byly především přímé rozhovory, interview s účastníky pivního cestovního ruchu, se sládky. 

Sekundární data byla čerpána z relevantních internetových zdrojů, statistických ročenek, knih 

a časopisů. Výsledkem je předložení SWOT analýzy, která má predikovat směr dalšího vývoje 

pivního turismu. 
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SWOT analýza pivního cestovního ruchu v ČR 

 

Silné stránky 

  

• Historie spolu s tradicí pivovarnictví  

• Atraktivnost České republiky 

• Srovnatelná světová nabídka všech pivních stylů 

• Velké množství pivovarů (přes 500) 

• Poměrně rovnoměrné pokrytí celé republiky 

• Vlastní ubytovací a stravovací kapacity 

• Aktuální informovanost zákazníků prostřednictvím internetu 

• Celoroční nabídka tohoto typu cestovního ruchu 

• Možnost uvařit si vlastní pivo 

• Specifika nabídky (exkurze, pivní dny, přehlídky produktů, 

• muzea, festivaly, pivní lázně) 

• Rozvoj pivních cyklostezek a turistických cest 

• Rostoucí zájem zahraničních turistů 

• Využití pro firemní akce případně teambuildingu 

• Využití i turisticky méně atraktivních lokalit 

• Navázání na naši tradici v lázeňství 

• Zapojení finančních zdrojů z odlišných odvětví v rámci regionu 

• Vytvoření reprezentačních balíčků regionálních pivovarů 

• Doporučení kvalitních produktů a služeb 

 

  

Slabé stránky 

  

• Částečná absence společného marketingového působení v rámci regionu 

• Zhoršené dopravní možnosti v rámci cykloturismu 

• Kapacitně nedostatečná ubytovací zařízení 

• Neinformovanost o možnostech spolufinancování z veřejných fondů 

• Zatím málo CK specializovaných na pivní cestovní ruch 

• Zpravidla krátká doba pobytu  

• Menší ochota obcí spolupracovat v rámci rozvoje pivního turismu 

• Chybí společné propagační materiály 

• Menší podpora infocenter 

• Zahraniční turisté jsou především vázaní na velká města (Praha, Plzeň, České 

Budějovice) 
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Příležitosti 

  

• Zvýšení informovanosti republikově i světově o pivním cestovním ruchu 

• Specializace cestovních kanceláří 

• Spojení měst a značek piv pod společnou propagací 

• Vytvořit společnou internetovou "pivní síť" s plánovačem tras 

• Marketingové propojení vinné a pivní turistiky 

• Rychlá reakce na nově vznikající pivní trendy 

• Využití virálního a zkušenostního marketingu především u mladé a střední 

generace 

• Doplnit v rámci gastronomie o podporu typických specialit vhodných k pivu 

• Tvorba mobilní aplikace optimálních tras, ubytování v rámci pivního turismu 

• V rámci pivního turismu vytvořit balíčky zvlášť určené pro muže a ženy 

 
 

Hrozby 

 
• Ekonomická situace ve společnosti 

• Globální zdravotní rizika 

• Migrační krize 

• Možné jazykové bariery 

• Legislativa – alkohol a cykloturistika 

• Malá informační prezentace a komunikace 

 
 

Výsledky a diskuse 

Z našich analýz a podkladových materiálů vyplývá, že čtyřicet pět procent zákazníků je 

připraveno si za lokální zlatý mok připlatit. Pouze čtyřicet procent respondentů je ochotno 

zaplatit maximálně stejnou cenu jako za piva z velkých pivovarů a pouze pět procent 

návštěvníků regionu vyžaduje nižší cenu než u zavedených značek. Z průzkumu Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) a agentury Ipsos vyplývá, že 81 procent 

účastníků průzkumu je připraveno ochutnat specifické regionální pivo z malého pivovaru, 14 

procent návštěvníků českých regionů dokonce malý lokální pivovar nebo hospodu s vlastní 

značkou piva vyhledává, jako zajímavý turistický cíl. Pouze jedno procento tuzemských 

spotřebitelů pivo z minipivovarů odmítá, 41 procent respondentů baví testování lokálních piv, 

více než třetina očekává specifickou a originální chuť a 30 procent návštěvníků chce 

podporovat lokální podnikatele, kteří pivo produkují. Každý pátý turista si pak pivo spojuje 

s tradicí vázanou na místní prostředí. Skutečnost, že se regionální pivovary stávají turistickým 

hitem, dokazuje i to, že 41 procent dotázaných byla alespoň jedenkrát na prohlídce malého 

pivovaru a 9 procent se tak chystá učinit. Pokud analyzujeme slabé stránky pivního turismu, 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92824&idc=4991571&ids=3043&idp=89789&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2018%2F09%2F25%2Fnejlepsi-stout-na-svete-varime-v-nachode%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92825&idc=4991571&ids=3020&idp=89788&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92948&idc=4991571&ids=273&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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zjistíme hned několik základních faktorů, na které je třeba se pro další rozvoj pivního turismu 

zaměřit. Veřejnost zatím není znalostně vybavena znalostmi o pivu a často nezná základní 

dělení piv. V rámci informovanosti a marketingu chybí na trhu informační letáky o 

jednotlivých technologiích a druzích piv (na světě asi kolem 5500). Pro lepší informovanost 

by bylo vhodné vytvořit malou brožurku, která by prezentovala pivo v rámci ČR a byla volně 

dostupná v supermarketech pro základní šíření povědomí o českém pivu, způsobech výroby, 

případně pivních stylech s cílem propagace pivního turismu.  Společná regionální propagace 

pivovarů je pořád slabá. Důvodem je nepochopení společného trhu a společné regionální 

politiky, která by měla být vytvářena společně s obcemi. Společná regionální propagace 

pivovarů může nabídnout poměrně zajímavé množství degustačních vzorků, které tak rozšíří 

zájem o další poznávání piva i regionu. Vzorem mohou být oblastní výstavy vín, které jsou 

dokonalou informační branou pro zákazníky. Pokud budou doplněny vhodným kulturním 

programem, více osloví i ženy, které ve spotřebě piva a v zájmu o pivní turistiku zatím nejsou 

tak zainteresované jako u vinařského cestovního ruchu. Společná propagace při regionálních 

výstavách a kulturních akcích je základním marketingovým faktorem zvyšování povědomí o 

nabídce pivovarů. Ty dnes po vzoru vinařů již nabízejí Svatomartinské speciály a další 

příležitostné nabídky. Marketingově opomíjený je i den piva.  Každý první pátek v srpnu se 

od roku 2007 celosvětově slaví mezinárodní den piva. Nejprve se svátek slavil pouze 

v amerických státech, postupně se rozšířil do dalších zemí a do Evropy. Původně to byl pouze 

svátek sládků, nyní se z něj radují především konzumenti.  Rozšiřující se nabídka pivních 

stylů, spolu s rozšiřující se nabídkou ubytování dává dobrý předpoklad pro úspěšný rozvoj 

této oblasti. Tři čtvrtiny z nabídky takové služby umožňuji a další 4 % ji zvažuji Lepková 

(2012). Pouze 12 % je v nabídce nemají. Patrně další část, v našem průzkumu 9 % 

minipivovarů, ve větší nebo menši míře (podrobněji nezjišťováno) může exkurze v nějaké 

podobě packete programů nabídnout. Rozvoj pivního cestovního ruchu je základním 

předpokladem společné marketingové činnosti výrobců, vedení obcí a cestovních kanceláří. 

V současnosti převládá domácí, místní host, jehož podíl přesahuje 52 % všech návštěvníků. 

Následují hosté z jiných časti České republiky, kteří tvoří více než čtvrtinu návštěvníků. 

Zahraniční hosté se podíleli zbylými 21 % Vacl (2014).  V této kategorii zaznamenáváme 

nejvyšší rozptyl. To koresponduje s výzkumy jiných instituci nebo odhady pivovarských 

odborníků publikovaných především v českých denících a na portálech těchto medií, které u 

hosta z ČR potvrzují tendenci k silnějšímu rozvoji domácího cestovního ruchu. Segment 

zahraniční návštěvnici, tvořící nejméně 20 % hostů minipivovarů, by se měl dle odhadů 

zástupců minipivovarů z 15 % podílet na celkovém růstu návštěvnosti minipivovarů. 

Domníváme se, že uvedené odhady jsou reálné především v turisticky atraktivních 

destinacích. Z dostupných analýz vyplývá, že ze zahraničních turistů převažují turisté z pivní 

velmoci, z Německa. Nepřekvapuje ani druhá pozice Rusů, kteří si obecně Českou republiku, 

jako atraktivní turistickou destinaci, oblíbili, a právě pivo patří k tomu, co v České republice 

často vyhledávají. Velmi silná je pozice turistů z Polska, kteří jsou třetí nejsilněji zastoupenou 

skupinou zahraničních návštěvníků v českých pivovarech, především v regionech, které s 

Polskem sousedí. Společná propagace je klíčovým faktorem pro úspěšný rozvoj pivního 
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turismu. Podle dostupných informací necelá třetina spolupracuje při výrobě těchto materiálů 

s jinými subjekty, jako jsou obce, cestovní kanceláře, CzechTourismus atd.  

Závěr  

Z výše uvedených informací vyplývá strategie využití potenciálu pivovarnictví pro rozvoj 

pivního cestovního ruchu v České republice společně se zvýšením všeobecného povědomí o 

pivním cestovním ruchu a o jeho přínosu pro konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu. 

Základním předpokladem je potřeba podpory rozvoje pivovarnictví v České republice, s cílem 

udržitelného rozvoje pivního cestovního ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti produktů 

pivního cestovního ruchu a zvýšení celkového pozitivního povědomí o pivním cestovním ruchu 

v České republice.  

Pivovary jsou hitem nejenom ve velkých městech, ale především v malých městečkách a 

vesnicích. Jsou zde významným ekonomickým a kulturním centrem venkova. Podporují 

turistický ruch, dávají lidem práci a zabraňují vylidňování venkova. Poslední dobou se začínají 

propojovat do pivních stezek a přinášejí život do regionů, které by jinak jen těžko hledaly jinou 

atraktivitu. I když tržní podíl malých pivovarů není velký, podle odborníků mají výrazný vliv 

na obnovu pivní tradice v zemi. Minipivovary, které se zasloužily o renesanci českého piva a 

pivovarnictví tím, že znovu nabídly zákazníkovi chuťovou a druhovou rozmanitost a začaly 

znovu velice trpělivě vychovávat českého a pak i zahraničního konzumenta piva. A to je 

podstata tohoto boomu, že každý tento pivovar nabízí pivo s příběhem, svým, osobitým a 

originálním. Pivovary se stávají vizitkou regionů, turistickým cílem českého venkova a jsou 

živým důkazem naší podnikatelské a řemeslné tradice. I když se jedná o investici v řádech 

jednotek milionů, je pozoruhodné, že co týden u nás v uplynulém roce vznikl nový minipivovar. 

Analýzy přinesly více, či méně očekávané skutečnosti, kterých bylo využito (společně s 

provedenou SWOT analýzou pivního cestovního ruchu). Prostřednictvím kvalitního a 

dlouhodobě účinného marketingu piva lze vytvořit účelnou komunikaci, která pomůže pivu a s 

ním propojeným produktům, službám i image ČR. Potenciál pivní turistiky není v České 

republice využíván naplno tak, jak tomu je například v Belgii, v Německu a Anglii. Věříme, že 

se toto odvětví bude nadále rozvíjet. Měnící se preference spotřebitelů odráží větší zájem o 

poctivě vařená piva. Lidé chtějí vědět více o historii piva a způsobu výroby, stávají se z nich 

pivní znalci a tím i potencionální pivní turisté. Naše závěry potvrzují, že pivovary mají pro 

rozvoj regionálního cestovního ruchu v České republice velký potenciál. Nabízejí nejen 

stravovací služby, ale také nabídku několika piv především vlastní výroby, ale v rámci 

zatraktivnění je i možnost prohlédnout si výrobu piva. Pivovary mají ve vysoké míře schopnost 

využit všechny dostupné marketingové komunikační prostředky. Naše poznatky ukazují, že 

spolupráce mezi obcemi a městy na jedné straně a pivovary na straně druhé se postupně 

pozitivně rozviji a obě strany využívají této vzájemné synergie při marketingových aktivitách. 

Přesto v určitých lokalitách bude třeba tuto spolupráci hlouběji rozvíjet a obce, případně města 

by měl znamenat návrat výroby piva jako důležitý a prestižně chápaný impuls, v němž budou 

spatřovat zajímavý komunikační i podnikatelský potenciál. Pokud se podaří spolupráci 

zintenzivnit, budou pivovary v obcích a městech nesporně ještě mnohem zajímavější 

atraktivitou cestovního ruchu, než je tomu dnes. Ve svém důsledku pomůže umístit všechny 
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zainteresované subjekty, tedy obce, města i pivovary do četnějšího počtu turistických tras 

domácích i zahraničních návštěvníků České republiky. V rámci našich návrhů marketingových 

strategii vyplývají doporučení, která povedou k zintenzivnění pivního cestovního ruchu. Jedná 

se především o podporu image České republiky postavené na pivovarnické tradici. Podpora 

aktivní informovanosti veřejnosti (tuzemské i zahraniční). Rozvoj specializovaných cestovních 

kanceláří na pivní turistiku. Podpora regionální komunikace všech zainteresovaných stran.  

Podpora budování základní a doprovodné turistické infrastruktury. Podpora nabídky všech 

produktů pivního cestovního ruchu. Podpora zapojení všech dostupných finančních zdrojů 

regionu. Podpora regionálních kulturních akcí a specifických pivních dnů. Podpora piva a 

pivních produktů na mezinárodních výstavách a soutěžích. Podpora rozvoje vzniku dalších 

minipivovarů. Při zohlednění výše uvedených faktorů a našich analýz je budoucí rozvoj pivní 

turistiky velkým příslibem pro celý cestovní ruch v naší zemi.  
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