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ÚVOD 

 

Již druhým rokem se nacházíme ve složité době, zapřičiné pandemickou nemocí COVID-19. 

Přesto odborná a vědecko výzkumná činnost akademických a vědecko-výzkumných 

pracovníků vysokých škol v České republice a Slovenské republice intenzivně pokračuje. 

 

V roce 2021 VŠOH Brno pořádá on line XIV. ročník mezinárodní vědecké konference na téma 

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. 

 

V rámci této konference se uskuteční i studentský workshop (SVOČ). 

  
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 aktivní 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, 7. dubna 2021 

 
 
 
 

 

prof. Ing Stanislav Kráčmar, DrSc. 
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COVID MĚNÍ HOTELOVÉ A GASTRONOMICKÉ SLUŽBY 
 

COVID CHANGES HOTEL AND GASTRONOMY SERVICES 

 

Pavla Burešová, Květoslava Šustová, Helena Velichová, Stanislav Kráčmar 
 

 

Abstrakt:  
Cílem bylo zjistit, jak se vlivem opatření způsobených pandemií COVID proměňuje nabídka 
služeb v resortu hotelnictví. Jsou komparovány údaje o poklesu výkonů vlivem nízké obsazenosti 

hotelů v letech 2019–2020, které jsou způsobeny změnami spojenými s korona virovou 
pandemií. Souběžně jsou komparovány názory a zkušenosti předních světových manažerů, kteří 

působí v resortu hotelnictví a gastronomie. 

 

Klíčová slova: Hotelnictví, Covid, gastronomie, služby. 
 

 

Abstract:  
The aim of the article was to find out how the offer of services in the hotel industry is changing 

due to measures caused by the COVID pandemic. There are compared data on the decline of 
hotel performances because of their low occupancy in the years 2019-2020 as a consequence 

of changes associated with the coronavirus pandemic. Simultaneously there are compared the 

opinions and experiences of the world´s leading managers who work in the hospitality industry.   

 

Key words: Hospitality, Covid, gastronomy, services. 

 

Úvod  
Článek se zaměřuje na vliv Covidových opatření, která způsobí změny v nabídce služeb v 

resortu hotelnictví. Nabídka hotelových služeb je součástí cestovního ruchu a zahrnuje mnoho 

činností, které se liší podle toho, zda jde o hotely městské, horské, lázeňské, venkovské, ale 

také kongresové aj. Na rozsah a formu poskytovaných služeb má vliv způsob provozování, 

vlastnictví, organizační struktura a koncepce hotelu. Odlišný rozsah a formu služeb nabízí 

nezávislé hotely a velké hotelové společnosti. Cílem hotelů je zajištění plynulého provozu a 

poskytování patřičného rozsahu standardních hotelových služeb. Standardy hotelových služeb 

jsou stanoveny metodikou dokumentu s názvem Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích 

zařízení, která určuje kategorii a klasifikační stupeň hromadných ubytovacích zařízení. 

Hotelnictví je resort zahrnující ucelený proces činností počínaje výstavbou, provozováním, 

řízením hotelů, developmentem, poskytováním ubytování, stravování a široké nabídky 

hotelových služeb. Existuje řada forem provozování hotelů, např. nezávislé hotely, hotelové 

společnosti, řetězce, ale také butikové a designové hotely. Klíčovým úkolem všech hotelů je 

uspokojování klientských potřeb a vlastních zájmů (maximalizace zisku) prostřednictvím 

poskytování ubytovacích služeb, stravovacích služeb a dalších navazujících služeb.  
V současnosti je resort hotelnictví ve značné nevýhodě a potýká se s potížemi, které jsou 

způsobeny dlouhým trváním Covidové pandemie s opakovaným uzavřením ubytovacích 
zařízení a provozoven stravovacích služeb. Provozovatelé se budou po dlouhou dobu 

vyrovnávat se vzniklou situací. Je pravděpodobné, že se mnohým hotelovým společnostem a 
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provozovnám gastronomických služeb nepodaří obnovit činnost a budou nuceni obor opustit. 
Přesto lze předpokládat, že praktické poznatky z oboru hotelnictví mohou posloužit pro 
pozitivní změny v nabídce vedoucí ke zvýšení efektivity prodeje služeb. 

 

Materiál a metodika  
Cílem je charakterizovat změny spojené s nabízenými službami v resortu hotelnictví, které jsou 

důsledkem opakovaných uzavírání hotelů v rámci opatření spojených s pandemií COVID-19. 

První část studie poskytuje pohled na porovnání návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 

v roce 2019 a 2020. Data jsou čerpána z oficiálních údajů dostupných na stránkách Českého 

statistického úřadu. Další část se zaměřuje na analýzu názorů a zkušeností předních světových 

hotelových manažerů, které jsou čerpány z citovaných online zdrojů především ze stránek 

Ehotelier, Hospitality Net aj. V diskusi jsou komparovány a vyhodnoceny názory odborníků a 

vysloveny predikce. 
 
 

Výsledky a diskuze  
Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v ČR vykázala v roce 2020 pokles počtu příjezdů a 
přenocování. Ve druhém čtvrtletí 2020 (s nástupem první vlny Covid 19) se celkový počet hostů 

v HUZ meziročně snížil o 82,9 % a počet přenocování poklesl o 81,7 %. Propad návštěvnosti v 
dubnu dosáhl 98,9 %, v květnu 94,1 % a výsledky za červen udávají pokles počtu ubytovaných 

hostů o 60,8 % (Vančura, 2020).  
Ve třetím čtvrtletí počet přenocování zaznamenal meziroční pokles o 16,8 %. Pokles 

přenocování zahraničních hostů byl meziročně nižší o 68,5 %. Počet přenocování hostů v 

hromadných ubytovacích zařízeních ve třetím čtvrtletí 2020 dosáhl 17,4 milionu přenocování 

(o 16,8 % méně než ve stejném období 2019). Pokles byl nižší o 3,5 milionu přenocování. Z 

pohledu domácích hostů bylo léto 2020 úspěšné. Češi strávili v ubytovacích zařízeních o 17,2 

% více nocí než v roce 2019 (Boušková, 2021).  
Pokles návštěvnosti HZU se razantně snižoval ve čtvrtém čtvrtletí 2020 o 85,9 % a poklesl také 
počet přenocování o 81,3 %. Podzimní omezení provozování ubytovacích služeb zaznamenal 

srovnatelný pokles návštěvnosti jako v první – jarní koronavirové krizi. Přesné údaje o využití 
služeb a návštěvnosti hotelů v jednotlivých čtvrtletích roku 2019 a 2020 lze sledovat na 

Obrázku 1.  
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   1.Q 2. Q 3.Q 4.Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 
   2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 
           

  

nerezidenti / Non- 
2,006,617 2,947,140 3,331,220 2,605,523 1,481,928 127,356 1,049,149 104,259 

  
  

  Residents           
           

  

rezidenti / Residents 1,980,025 2,829,144 4,204,951 2,093,746 1,620,858 860,651 4,930,323 558,452   
  
            

čtvrtletí 
 

Obrázek 1: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2021) 
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Vzhledem k přetrvávajícím koronavirovým opatřením pokračuje pokles návštěvnosti hotelů 

dosud. Hoteliéři mezinárodních společností se shodují v názoru, že nejdříve se vrátí situace v 

resortu hotelnictví do normálu (na úroveň roku 2019) v letech 2023–2024. Následný text se 

zaměřuje na změny, které je třeba učinit tak, aby hotelový trh zase fungoval jako před 

pandemickým rokem 2020. Současné zkušenosti předních manažerů, majitelů hotelů a 

hotelových společností poukazují na klíčové oblasti pro změny a modifikaci služeb napříč 

celým resortem: 
 

▪ Bezpečnost a ochrana zdraví patří mezi klíčové standardy v resortu hotelnictví a 

gastronomie, avšak v současné době je čistota vnímána jinak, než tomu bylo před rokem 

2020 – bez virů. Cílem hotelů a gastronomických provozoven je zajistit včas v době 

před zahájením provozu detekci virů zaměřenou na zaměstnance i hosty. Zajištění 

bezvirového prostředí zahrnuje mnoho opatření včetně plánů, metod a kontrolních 

mechanismů, které jsou např. bezkontaktní. Moderní hotely mohou využívat lampy s 

UV zářením k dezinfekci povrchů aj. Základem pro zajištění bezpečných služeb a 

ochrany dat hostů i hotelů je zvolení vhodného a bezpečného síťového a virtuálního 

prostředí. Hotel má mít nastavené digitální nástroje, které podpoří nabídku služeb s 

ohledem na zajištění bezpečnosti hostů. (Schmitt, 2020; Knight, 2021; Mogelonsky, 

2021). 
 

▪ Zaměřit se na místní trhy. Pandemie silně ovlivnila cestování a lze předpokládat, že 
se nejdříve oživí domácí trhy. Hotely by se měly primárně zaměřit na potřeby 
tuzemských obyvatel a až poté na hosty ze vzdálených destinací a mezinárodní 
klientelu. Obecně lze předpokládat, že se omezí a změní poptávka po firemním a 
skupinovém ubytování.  

▪ Vzájemná setkávání osob spojená s cestováním ve volném čase jsou a zůstanou 

omezená, a to jak v rovině individuální, tak také u hromadných pracovních aktivit 

spojených s cestováním a ubytováním. Většina současných firem umožňuje 

zaměstnancům pracovat z domova nebo jinak vykonávat práci na dálku. To má 

negativní dopady na firemní cestování a ubytovací služby. Současná realita směřuje k 

inovacím portfolia nabízených služeb, které jsou směřovány na navázání spolupráce s 

místními pěstiteli, chovateli, výrobci lokálních produktů a farmáři. Vzájemná kooperace 

všech zúčastněných může být implementována do autentické nabídky, která je zaměřená 

na podporu kreativity vedoucí k obohacení lokálních požitků zákazníků (Schmitt, 2020; 

Mogelonsky, 2021).  

▪ Místní jídlo podle tradiční regionální receptury – příprava oběda s kuchařem, kurz 

vaření, pečení pro různé skupiny klientů (děti různých věkových kategorií, mládež, 

senioři, ženy, muži apod.). Nabídka místních specialit s sebou, nebo návštěva místního 

pivovaru s možností podílet se na výrobě (např. uvař si pivo), nabídka vinařství s účastí 

na sběru hroznů (v rámci aktivního odpočinku) doplněnou degustací, návštěva místní 

farmy a ochutnávka specialit (Schmitt, 2020; Landman, 2021; Mogelonsky, 2021). 
 

▪ Nové technologie sledujeme na každém kroku nevyjímaje současné hotelnictví, které musí 

svižně reagovat na jejich využívání. Hotel musí poskytovat maximum jasně sdělených 

informací o službách, a to v maximální míře ještě před příjezdem hostů. Mezi primární 

požadavky patří nabídka bezkontaktních služeb pro minimalizaci osobních kontaktů, 

nástroje pro komunikaci v podobě tabletů na každý pokoj, technologie s nabídkou online 

rezervací, bezkontaktní samoobslužné odbavení při příjezdu i odjezdu, klíčové karty, které 

se aktivují telefonem aj. Samozřejmostí je dnes elektronické vyúčtování s automatickou 

fakturací prostřednictvím e-mailu. Roboti nahrazují práci např. recepčního, vrátného, 

hotelových zřízenců, ale i barmana. Hotelové aplikace nacházejí své využití pro 

zaměstnance i zákazníky k rychlému přenosu informací (Landman, 2021; Mogelonsky, 

2021). 
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▪ Využívání optimálních nástrojů k cílené a efektivní komunikaci včetně výběru vhodné 

aplikace pro bezpečnou komunikaci s hosty i zaměstnanci. Jednodušší to mají hotely, které 
využívají CRM (Customer relationship management), aplikaci pro předávání informací 
např. prostřednictvím zpráv se zajištěním anonymity, s ohledem na zabránění hrozbám při 

poskytování služeb. Sociální sítě se využívají k informování širokého spektra 

sledujících o dění v hotelu, regionu a okolí. Sociální sítě lze považovat za efektivní 
prostředek k propagaci poskytovaných hotelových služeb širokému spektru 

potenciálních zákazníků (Landman, 2020). Zvolit by se měly vhodné nástroje pro 
udržení týmové odpovědnosti vedoucí k plynulému chodu poskytovaných služeb 

(Knight, 2021; Landman, 2021; Mogelonsky, 2021).  
▪ Marketingové aktivity zaměřit na jasné a cílené informování na webu, včetně seznamu 

kroků k řešení jakýchkoli obav, které by hosté mohli mít např. prostřednictvím 

vyskakovací zprávy. F&B oddělení zvolí vhodné aplikace a jejich prostřednictvím 

informuje o jasně stanovených metodách k zajištění standardů bezpečnosti, hygieny a 

zdravotní nezávadnosti pokrmů, nápojů a případné možnosti pohodlného doručení s 

rozvozem. Umožnit hostům vyjádřit své názory, kterými mohou podpořit marketing 

např. na hotelovém webu, sociálních médích aj. Zobrazit pozitivní recenze a příběhy 

spokojených zákazníků (Knight, 2021; Landman, 2021). 
 

▪ Program online balíčků v restauracích, lázních, golfových resortech aj. Hotelové 

služby zacílené na zákazníky reagující na zvýhodněné nabídky vytvářené v období nižší 
poptávky. Zdůraznit přidanou hodnotu obohacenou novými doplňky služeb, se 
zachováním původní ceny (s ohledem na minimalizaci nákladů). Balíček kupř. zahrnuje 
welcome drink a drobné občerstvení, návštěva sauny aj. (Landman, 2021).  

Názory odborníků v resortu hotelnictví a gastronomie se shodují na změnách vedoucích k 

podpoře bezpečnosti a bezvirovosti s omezením osobních kontaktů. Marketing vede ke 

zdokonalení online služeb s ohledem na potřeby zákazníků za podpory spolehlivých a 

bezpečných technologií. V gastronomii patří mezi klíčové preference zajistit kvalitu, čerstvost, 

bezpečný profesionální kuchařský a distribuční servis pokrmů z restaurace až k zákazníkovi s 

využitím nových bezkontaktních prodejních forem.  
Závěry výzkumu, který realizovala digitální platforma zaměřená na cestování Booking.com (s 

výsledky od více než 20 000 cestujících z 28 zemí) predikuje budoucnost cestování v letech 

2021 a dále. Závěry výzkumu ukazují na změny chování zákazníků, např. 53 % globálních 

cestujících odpovídá, že jim nebude příjemné cestování, dokud nebude zavedena vakcína 

spojená s léčbou proti koronavirům a 43 % respondentů chce cestovat pouze do destinací v 

rámci své země a tuzemského regionu (Anonym 1, 2021).  

 

Závěr  
Pandemie silně ochromila resort hotelnictví a gastronomie a její důsledky změní celý obor. 

Nastal čas k revizi poskytovaných služeb s cílem zjistit, zda je nabídka hotelových služeb v 

souladu s aktuálními budoucími potřebami, ale také zda koresponduje s aktuální poptávkou ze 

strany zákazníků. Klíčovým tématem pro provozovatele hotelů bude zdokonalit standardy 

hygieny a bezpečnosti v době po koronaviru s ohledem na požadavky hostů, kteří preferují 

„Bezpečnost na prvním místě“. Hotely v domácí cílové destinaci by měly být připraveny 

nabídnout návštěvníkům více akcí zaměřených na poznávání historického a kulturního dědictví 

s cílem zážitkového vzdělávání, ale i zábavy. Autentické gastronomické nabídky jsou zaměřeny 

na konkrétní segmenty návštěvníků a jsou úzce spojeny s regionální gastronomií. 
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PITÍ KÁVY A VLIV NA ZDRAVÍ 

DRINKING COFFEE AND ITS IMPACT ON HEALTH 

Libor Červenka, Michaela Frühbauerová, Helena Velichová  

 

Abstrakt: 

V práci jsou popsány výsledky vybraných meta-analýz klinických studií zabývající se vlivem pití 

kávy na rizika různých onemocnění. Díky přirozenému obsahu látek s antioxidačním účinkem 

představuje pití kávy významný faktor pro snížení rizika celkového úmrtí nebo rakoviny (jater, 

prostaty). Pití kávy prokazatelně snižuje riziko cukrovky 2. typu, na druhé straně zvyšuje 

hladinu cholesterolu a triacylglycerolu v krvi. 

Klíčová slova: Meta-analýza, onemocnění, riziko 

Abstract: 

The effect of coffee consumption on the risk of various diseases using meta-analytical studies 

is described. Coffee consumption was found to be significant in the decrease of all-cause 

mortality or particular cancer risks (liver, prostate). Drinking coffee brewing significantly 

decreased type 2 diabetes but increased the level of cholesterol and triacylglycerol in plasma. 

Key words: Meta-analysis, disease, risk 

Úvod 
Káva je oblíbeným nápojem zejména díky své chuti a aroma. Pití kávy je však významné i kvůli 

pozitivním účinkům na lidský organismus, patří mezi ně zejména aktivace nervového systému, 

snížení únavy a podpora vnímání (Ruxton, 2008). Mezi další výhody lze zařadit silnou 

antioxidační aktivitu, jejíž hodnota je v některých případech vyšší než u ostatních nápojů, 

například v porovnání s červeným vínem či zeleným čajem (Pellegrini et al., 2003). Káva se 

připravuje extrakcí látek vroucí vodou z namletých kávových zrn, kdy nejvýznamněji 

používané druhy jsou Coffea arabica L. (káva arabika) a Coffea canephora L., známá spíše 

jako káva robusta. Nejvíce je ve světě rozšířena Coffea arabica L., která zaujímá přibližně 80 

% světové produkce. 

 

1. SLOŽENÍ KÁVY 

Kávová zrna jsou bohatým zdrojem flavonoidů a dalších fenolických sloučenin, z nichž je 

nejhojněji zastoupena skupina chlorogenových kyselin (zejména kyselina chlorogenová, známá 

také jako 5-O-CQA, kyselina kryptochlorogenová (4-O-CQA), kyselina neochlorogenová (3-

O-CQA), kyseliny 3-, 4- a 5-feruloylchinová (3-FQA, 4-FQA a 5-FQA) aj.) a jejich 

degradačních produktů (kyselina ferulová, p-kumarová a kávová). Při pražení dochází 

k výraznému úbytku těchto kyselin, kdy může ztráta dosahovat 60–98 %, v závislosti na stupni 

pražení a druhu kávy (Fujioka a Shibamoto, 2008). Asi nejvýznamnější látkou 

s antioxidačním účinkem, kterou lze najít v kávě, je kofein. Ze skupiny methylxantinů se v kávě 

dále vyskytují theobromin a theofylin (Azam et al., 2003). Mezi vitamíny obsažené v kávě patří 

zejména niacin (vitamín B3), jehož množství se s pražením výrazně zvyšuje díky přeměně 

trigonelinu, na kyselinu nikotinovou při vysoké teplotě (Adrian a Frangne, 1991). Dalšími 

významnými látkami extrahovanými z kávových zrn, které mají pozitivní účinek na zdraví 

člověka, jsou diterpeny cafestol a kahweol (Ren et al., 2019). Pražící proces vede ke změně 

barvy kávových zrn ze zelené na tmavě hnědou za vzniku hnědých, ve vodě rozpustných 

melanoidinů, jež jsou produkty Maillardových reakcí a mají výrazné antioxidační vlastnosti 
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(Pérez-Hernández et al., 2012). Při pražení prakticky nedochází k úbytku kofeinu v důsledku 

jeho tepelné odolnosti. Na stupni pražení je závislá i celková antioxidační aktivita nápoje, kdy 

vyšší hodnoty lze zjistit pro kávu připravenou z tmavě pražených zrn. Co se týče bezkofeinové 

varianty, i ta disponuje silnou antioxidační aktivitou, např. obsah chlorogenových kyselin a 

jejich laktonů, kyseliny kávové a trigonalinu je v nápoji dokonce vyšší než u varianty 

s kofeinem. Při porovnání tradiční kávy, bezkofeinové kávy a rozpustné kávy ve variantě 

s kofeinem a bez kofeinu, lze překvapivě nalézt vyšší hodnoty všech hledaných látek (např. 

skupiny kyselin CQA a FQA včetně jejich laktonů, kyseliny kávové,  

p-kumarové aj.) u bezkofeinových kávových nápojů (Rodrigues a Bragagnolo, 2013).  

 

2. META-ANALÝZA KLINICKÝCH STUDIÍ 

Pokud chceme znát dopad konzumace konkrétní látky nebo potraviny na lidské zdraví, nebo 

její efekt na riziko vzniku různých onemocnění, musí poznatky vycházet z kvalitních klinických 

studií. Každá studie má svůj experiment, statistické hodnocení dat následované kýženým 

výsledkem. V tomto případě nás zajímá, zda je efekt významný, nebo není. Jako příklad lze 

uvést právě vliv pití kávy na krevní tlak. Pokud nalezneme v databázích vědeckých prací 50 

takových studií a s prokazatelným efektem (dejme tomu, že s počtem vypitých šálků klesá 

riziko vysokého tlaku) u všech, není se o čem bavit. Pití kávy lze jen doporučit. Co si počít 

v případě, kdy z 50 studií byl onen efekt zjištěn pouze u 25, u 15 byl efekt nevýznamný a u 10 

byl zjištěn dokonce opačný? Jaký je výsledný efekt? Tady už si s kupeckými počty nevystačíme 

a je nutné potřebná data podrobit meta-analýze. Meta-analýza hodnotí různými statistickými 

metodami již publikovaná data a dokáže zjistit, zda je výsledný efekt (porovnání výsledků 50 

studií) významný. Jinými slovy, výsledky meta-analýzy dovolí zobecňovat sledované tvrzení, 

tj. pití kávy nezvyšuje krevní tlak. Pokročilejší metody meta-analýzy mohou dokonce odhalit, 

zda výsledky některé ze studií podezřele nevybočují, nebo identifikovat další možné proměnné 

ovlivňující výsledek. Před vlastní meta-analýzou je potřeba provést velice podrobnou rešerši 

literatury a vybrat vhodné klinické studie z hlediska struktury publikovaných dat. Víc není 

potřeba vědět, protože to už bychom se dostali do statistiky. V případě tohoto příspěvku si 

můžeme dovolit napsat, že nejčastěji se hodnotí parametr poměr rizik (PR), kdy případ PR=0.70 

znamená 30% redukci nebo PR=1.20 znamená 20% nárůst ve sledovaném efektu. 

Závěry z meta-analýz však mají své limity. V mnoha případech, které zde citujeme, byla 

konzumace kávy zjišťována dotazníkovým šetřením (subjektivní hodnocení) a v případech 

kvantitativního hodnocení efektu je používána jednotka šálek/den. V některých studiích není 

tato jednotka definována, v jiných je šálek definován na základě obsahu kofeinu. Způsob 

přípravy nápoje také není zohledňován. V tomto přehledovém článku však můžeme tyto 

nesrovnalosti zanedbat. 

 

2.1 Vliv pití kávy na kardiovaskulární onemocnění 

Pokud vyjdeme z části reklamního sloganu pana sládka z filmu Postřižiny: „kdo pil-umřel, kdo 

nepil, taky…“ (zde se jedná o jiný nápoj), tato otázka zajímala vědce také v souvislosti s pitím 

kávy. Způsobuje pití kávy vyšší celkovou mortalitu? Touto problematikou se zabývaly dvě 

studie. Srovnáním 30 klinických studií bylo zjištěno, že pití kávy poskytuje 12% redukci rizika 

úmrtí, regresní analýzou bylo zjištěno, že nejnižší riziko existuje při konzumaci 3 šálků.den-1. 

Při více šálcích se riziko opět zvyšuje. Zajímavostí bylo zjištění, že stejný efekt vykazovalo i 

pití kávy bez kofeinu (Li et al., 2019). Riziko úmrtí (celkové, na kardiovaskulární choroby, na 

rakovinu) bylo sledováno s využitím celkem 39 studií (Kim a Giovannucci, 2019). K nejvyšší 

redukci došlo při pití 3,5 šálek.den-1 (o 15 %), v případě úmrtí na kardiovaskulární nemoci byla 

zjištěno riziko nižší o 17 % (2,5 šálek.den-1), u rakoviny o 4 % (2–2,5 šálek.den-1). Dokonce i 

lidé po prodělaném infarktu mohou užívat kávu, protože její konzumace nesouvisí s vyšším 

rizikem úmrtnosti (Riberio et al., 2020).   
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2.2 Káva a rizika vzniku rakoviny 

Výzkumem rakoviny a hledáním souvislostí mezi konzumací kávy a rizikem jejího vzniku se 

zabývalo mnoho studií. Jako první uvádíme meta-analýzu celkem 28 studií, ve které byl 

sledován vliv pití kávy na riziko vzniku různých typů rakoviny (Zhao et al., 2020). Snížené 

riziko bylo zjištěno u rakoviny jater a dělohy, na druhé straně výrazně zvýšené riziko bylo 

identifikováno u určitého typu leukémie a rakoviny močového měchýře. U posledně jmenované 

byla v jiné meta-analýze zjištěna celá řada podrobností (Yu et al., 2020), zejména výrazně 

zvýšené riziko ve skupině mužů-kuřáků a při konzumaci více jak 4 šálků/den (>500 ml.den-1). 

Ve skupině žen či skupině nekuřáků nebyl nalezen žádný vztah. Porovnáním 20 studií 

zabývajících se vlivem pití kávy na riziko vzniku rakoviny jater bylo zjištěno, že pitím vyššího 

množství kávy (3 šálek.den-1) bylo dosaženo více jak 30% redukce rizika (Bhurwal et al., 

2020). V incidenci kolorektálního karcinomu patří Česká republika na nejvyšší příčku 

v pomyslném žebříčku. Meta-analýzou 26 studií bylo zjištěno, že pití kávy a snížení rizika 

vzniku kolorektálního karcinomu nelze zobecňovat. Nicméně ve studii byly identifikovány dílčí 

závislosti: ochranný efekt poskytovala konzumace kávy u amerických pacientů a, což je 

zajímavé, významný protektivní efekt byl prokázán u bezkofeinové kávy (Sertini et al., 2019). 

U evropských mužů bylo zjištěno snížené riziko u rakoviny tlustého střeva, zejména jedné 

konkrétní části. Zatímco pití kávy nesouvisí s rizikem vzniku rakoviny slinivky břišní (Bae a 

Shim, 2020), má tento zlozvyk příznivý vliv na riziko vzniku karcinomu prostaty (Chen et al., 

2021). Meta-analýzou 16 studií bylo zjištěno o 9% nižší riziko, ale v této studii byly 

identifikovány další proměnné, například významnější roli ve výpočtu rizika měla konzumace 

alkoholu, kouření, BMI nebo fyzická aktivita.  

 

2.3 Káva a další metabolická onemocnění 

V této kapitole bude popsán vliv pití kávy na onemocnění, která můžeme považovat za 

„civilizační“, tedy zejména obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, ledvinová onemocnění aj. U 

prvně jmenovaného se nejedná ani tak o onemocnění, ale u většiny se beztak jedná o důsledek 

nezdravého životního stylu. I tak bylo meta-analýze podrobeno 12 studií, které využívaly ke 

sledování obezity dva indexy (BMI = body mass index, a WHR = poměr pas/kyčle) (Lee et al., 

2019). Vysoký příjem kávy byl významně svázán s mírně sníženým indexem BMI a WHR, ale 

pouze u mužů. Zde se jedná pouze o to, že tito pacienti pili více kávy. Pokud jde o hodnocení 

rizika, pití kávy prokazatelně zvyšuje riziko nadváhy/obezity (měřeno BMI) u žen. Je nejspíše 

jasné, že v případě obezity bude hrát významnou roli přidávaný cukr a autoři na tento fakt 

poukazují, i když statistická analýza neodhalila cukr jako významnou proměnnou. Ruku v ruce 

s obezitou jde většinou také zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krvi. Meta-analýzou 12 

klinických studií bylo zjištěno následující: Pití kávy výrazně zvyšuje hladinu celkového 

cholesterolu, přičemž následující proměnné vykazovaly vyšší riziko; káva vařená (u nás známá 

jako turek) a dávky >5 šálek.den-1. Nejedná se o kombinaci výše uvedených, hranice 5 

šálek.den-1 platí obecně bez ohledu na typ přípravy. Koncentraci triacylglycerolu a LDL částic 

(špatný cholesterol) také významně zvyšuje pití kávy, zejména pak turek (Du et al., 2020). 

Vztah mezi rizikem vzniku cukrovky 2. typu a pitím kávy byl sledován ve dvou nezávislých 

meta-analytických studiích. V první studii analyzovali 31 klinických experimentů a zjistili, že 

riziko je o 27 % nižší v případě vyšší konzumace (5 šálek.den-1) ve srovnání se studiemi 

s nízkou konzumací (Osama et al., 2021). Ve druhé studii bylo zjištěno riziko o 29 % nižší, 

přičemž ke snížení rizika vzniku cukrovky 2. typu docházelo s každým vypitým šálkem/den o 

přibližně 6 %. Stejný efekt byl také zjištěn pro bezkofeinovou kávu. Tento fakt naznačuje, že 

ochranný efekt nemá pouze kofein, ale i další látky s výrazným antioxidačním účinkem 

(Calström a Larsson, 2018). Vliv pití kávy na krevní tlak je asi nejvíce znám mezi laickou 

veřejností. Není to dávno, co lékaři doporučovali pacientům s indikovaným vysokým krevním 

tlakem vyhnout se pití kávy. Meta-analýzou 4 studií (pouze!) bylo zjištěno, že pravidelný příjem 

1-2 šálku za den není spojen s rizikem zvýšeného krevního tlaku, zvýšením počtu šálků (3 

šálek.den-1) bylo dokonce zjištěno snížení rizika o 3 %. Tuto informaci je nutné brát s notnou 
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rezervou, protože byl hodnocen omezený počet studií, a navíc ono vypočtené snížení rizika má 

své statistické hranice (v tomto případě 1–6 %). Pokud má někdo kombinaci vysoké 

koncentrace cholesterolu a vysokého krevního tlaku (a obezity), patří navíc do skupiny 

ohrožené akutním infarktem myokardu. Porovnáním vysokého a nízkého příjmu kávy bylo 

zjištěno, že vysoký příjem poskytuje nižší riziko akutního infarktu (asi o 13 %) (Shao et al., 

2021). Podíl zvyšování počtu šálek.den-1 na vývoji rizika vykazoval nelineární trend (křivka ve 

tvaru U), kde konzumací 3–4 šálek.den-1 bylo získáno nejnižší riziko (asi 21 %). S přibývajícím 

počtem šálků riziko infarktu opět stoupalo. Tato zjištění mluví ve prospěch pití kávy. Bohužel 

v jiné meta-analytické studii sledovali podobnou závislost, ale u pacientů s genetickou 

predispozicí k pití kávy (ano, pití kávy je ovlivněno genetickou výbavou). V tomto případě 

nebyl zjištěn významný vliv na riziko vzniku akutního infarktu (Qian et al., 2020). I když, jistý 

náznak ochranného efektu byl zjištěn, pouze nebyl potvrzen statisticky.   

 

Závěr 
Práce předkládá a popisuje meta-analýzy klinických studií, které se zabývají studiem efektu pití 

kávy na rizika různých onemocnění. Záměrně byla vybrána pouze ta onemocnění, která jsou 

pro laickou veřejnost více známá a uchopitelná. V popisu jsme tak minuli specifická 

onemocnění ledvin, specifické typy karcinomů, neurodegenerativní nebo psychické poruchy. 

Podle zjištěných skutečností lze pití kávy doporučit, nicméně je důležité nezapomínat na 

základní pravidlo všeho s mírou. Výsledky meta-analýzy jsou ze své podstaty všeobecné, ale 

každý jeden člověk je individuum, zejména pak jeho zdravotní stav. Proto berte prezentované 

poznatky s rezervou, pouze jako vědecky podloženou zajímavost. Káva není lék. Zvýšení nebo 

snížení rizik k různým onemocněním je dáno celou řadou faktorů, které se v rámci klinických 

studií nemusely sledovat.    
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DISTANČNÍ VÝUKA V APLIKACI MICROSOFT TEAMS PRO 

ŠKOLY  

DISTANCE LEARNING WITH MICROSOFT TEAMS FOR 

EDUCATION 

 

Pavel Dopita, Jaroslav Vrána 

 

Abstrakt: 

Cílem práce je analýza zavádění distanční výuky na středních školách v době covidové krize  

z pohledu studentů. V první části je řešena digitální transformace českých škol ze 

sociologického hlediska, s ohledem na to, že škola a školní kolektivy nemají jen výchovný 

charakter, ale jsou i socializačním činitelem. Ve druhé části se práce zabývá technologiemi pro 

tuto digitální transformaci, které jsou podmínkou úspěšně zvládnuté distanční výuky.  

Ve studii byli osloveni studenti středních škol, kde převládá výuka pomocí aplikace Microsoft 

Teams. Zkoumána je jejich motivace v době distanční výuky. Částečně jsou na základě 

konzultací zohledněny i zkušenosti učitelů. Výzkumem jsou definována rizika, která distanční 

výuka přes Microsoft Teams přináší.   

 

Klíčová slova: Distanční výuka, Microsoft Teams, škola jako sociální instituce, digitální 

transformace školství.  

  

Abstract: 

The aim of the thesis is to analyse the introduction of distance learning in secondary schools at 

a time of covid crisis from the perspective of students. In the first part, the digital transformation 

of Czech schools is addressed from a sociological point of view, bearing  

in mind that the school and school collectives are not only educational in nature, but also  

a socializing factor. In the second part, the thesis deals with technologies for this digital 

transformation, which are necessary for successfully mastered distance learning. The study 

interviewed students of those high schools, where teaching using Microsoft Teams  

is prevalent. It examined their motivation during the period of distance learning.  

The experience of teachers is also partly taken into account on the basis of consultations. 

Research defines the risks of distance learning through Microsoft Teams.  

  

Key words: Distance learning, Microsoft Teams, the school as a social institution, digital 

transformation in Education. 

 

 

Úvod 
Jedním ze základních práv je právo každého občana na kvalitní vzdělání, které musí stát 

zajišťovat legislativně, metodicky a v rámci veřejného školství i finančně. Musí reagovat na 

technologický i společenský vývoj. Dlouhodobým záměrem českého školství, který byl často 

zmiňován jako změna v řízení výuky, je využití nových informačních nástrojů, tzv. digitální 

transformace českého školství. Ve svém důsledku by tato změna měla umožnit distanční výuku 

v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla minimálně srovnatelná se současnou prezenční výukou. 

Příchod počítačů, internetu a dalších technologií se sice ve školství více či méně odrážel už od 

osmdesátých let minulého století, ale nikdy nebyl hybatelem ovlivňujícím řízení výuky. Teprve 

počátkem roku 2020, kdy propukla covidová krize a uzavřely se školy, se projevilo, jak je která 

škola v tomto přerodu daleko. Ukázalo se, že zaspali téměř všichni. Ministerstvo školství 
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nedokázalo vydat jednoznačné metodické pokyny, zřizovatelé a vedení škol si to tak řešili 

každý podle toho, jak byl zrovna který učitel znalý informačních technologií. Od pouhého 

rozesílání úkolů e-mailem až po využití pokročilých nástrojů. Dá se říct, že nejlépe na nastalou 

situaci zareagovali výrobci programového vybavení, především firmy Microsoft a Google. Tato 

práce se v první části věnuje základnímu přehledu kroků potřebných k digitální transformaci 

českých škol. Pohlíží na problematiku i ze sociologického hlediska, s ohledem na to, že škola a 

školní kolektivy nemají jen výchovný charakter, ale jsou i socializačním činitelem. Ve druhé 

části je stručný přehled využitelných technologií pro distanční výuku, se zvláštním zaměřením 

na Microsoft Teams pro školy. V závěrečné třetí části jsou na základě výzkumu, vedeného 

dotazníkovou formou a konzultacemi s vybranými respondenty, hledány odpovědi na vybrané 

otázky, týkající se motivace studentů a rizik, spojených s přechodem na distanční výuku. 

Sekundárním cílem, je ověřit či vyvrátit hypotézu, že „Implementace aplikace Microsoft Teams 

v době covidové krize pomáhá udržet sociální vztahy mezi studenty jedné třídy.“ 

  

 

1 DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE ČESKÝCH ŠKOL 

Základním kamenem učebního procesu ve školách je podobně jako v životě komunikace.  

To znamená vzájemná výměna informací, jejich přenos, ať už verbální, tak i nonverbální cestou. 

To, co ovlivňuje kvalitu komunikace, je zvolený komunikační kanál a dále šum, který tento 

proces více či méně ztěžuje. Při digitální transformaci českých škol hrají významnou roli, dá se 

říct stěžejní, i technické spojovací prostředky, které umožňují internetovou komunikaci. Ty 

můžeme rozdělit na: 

 

- synchronní:  s okamžitou zpětnou vazbou (Skype, MS Teams, Google Classroom) 

- asynchronní: tedy takové, kde je mezi dotazem a odpovědí určitá prodleva. Typicky 

   se jedná o e-mail, ale mohou to být i sociální sítě. (Šmahel, 2003) 

 

Z pohledu komunikace ve školním prostředí je kladen důraz nejen na výchovnou a vzdělávací 

složku, ale i na socializační a integrační. Důležité není jen samotné vzdělání, ale i začlenění 

jedince do společnosti. To je ovšem při distančním studiu velmi problematické splnit. Domácí 

prostředí a online kanály nemohou nahradit sociální prostředí školy. Komunikační proces je 

ovlivňován vnějším prostředím, jedná se svým způsobem o druh tvůrčího procesu (Havlík, 

2011). 

 

Škola tradičně tvoří specifické komunikační prostředí dané sociálními vazbami integrujícími 

jednotlivé subjekty: učitele, rodiče a žáky či studenty. Má také specifická pravidla, která určují 

role a pravomoci. Nevymezují se vztahy pouze mezi učitelem a žákem, charakteristické 

především edukačním a výchovným procesem, ale i mezi žáky navzájem. Tato vazba se 

v distančním studiu ztrácí, zejména při užití asynchronních komunikačních prostředků. 

Generace Z (narozená od poloviny 90 let, do roku 2010) i generace Alfa (narozená od roku 

2010 do současnosti) často zvládají současné komunikační kanály na úrovni přesahující 

prostředí školy, přitom však stále více a více ztrácí doposud běžné typy sociální interakce 

(Gillernová a Krejčová, 2012). 

 

Školní třída je významný socializační činitel, který vede děti k samostatnosti a odpovědnosti. 

Jejich určitý stupeň autonomie rozšiřuje sociální zkušenosti důležité pro život v dospělosti. Ve 

školní třídě se mění pravidla prostředí, oproti situaci v rodině, na více formální, plné příkazů a 

zákazů. To vše se také podílí na socializaci, tedy integraci jedince do společnosti. Dalším 

faktorem je nápodoba nejen svých vrstevníků, ale zejména učitele, jako nejvyšší autority. 

Pozorováním okolí při určitých situacích dochází také k zástupnému získávání sociálních 
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návyků. Pokud při této situaci dojde k pozitivnímu ohlasu, vznikne model, který se jedinec 

v podobné situaci pokusí zopakovat. Všechny tyhle sociální dovednosti žáků, tedy vrstevnické 

vztahy, seberegulační mechanismy, dovednosti související s vlastním vzděláváním a 

dovednosti prosadit se v interakci s jinými by měly v určitém rozsahu zůstat zachovány i při 

digitální transformaci výukového procesu. Přesun školního klimatu do digitální formy je velmi 

složitý a snaha jeho vybudování od základů je v podstatě nemožná. To ukazují současné první 

ročníky středních a vysokých škol, kde se studenti viděli jen několik týdnů. Vztahy v třídním 

kolektivu prakticky nevznikly. Vzniká tak v souvislosti s digitální transformací českých škol 

v době covidové krize úplně nová situace, která tu ještě nikdy nebyla (Šmahel, 2003; Dall, 

2018).    

 

Moderní digitální technologie jsou iniciátorem významných změn, které tak transformují 

vzdělávací systémy po celém světě. Při správné implementaci umožňují dosáhnout lepších 

studijních výsledků, ale při špatné mohou být naopak mnohem horší než ve vzdělávacím 

procesu tradičními metodami. Mění se žáci, způsob vzdělávání, ale i učitelé. Již před covidovou 

krizí, tedy od roku 2011 se hovořilo o změnách v rámci čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 

4.0). U nás se tento termín poprvé oficiálně objevil 24. 8. 2016 na zasedání české vlády v návrhu 

předloženém Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro získání potřebné kvalifikace byly 

naplánovány změny ve vzdělávacím systému. Až do roku 2020 se ale nic zásadního nezměnilo, 

a tak když přišla covidová krize a ze dne na den byly uzavřeny školy, teprve tehdy se začala 

situace řešit. Nekoncepčně, ze dne na den, jen podle individuálních schopností učitelů, naprosto 

bez funkční metodiky. Počítače jsou ve školství od devadesátých let, ale až do první poloviny 

roku 2020 byly využívány pouze jako podpora tradičních metod. Proto při vynuceném přechodu 

na distanční vzdělávání vznikla různorodá situace, od prostého využívání e-mailu až po online 

vzdělávání.  

 

Digitální vzdělávání by mělo zahrnovat gramotnostní struktury. Tedy funkční gramotnost, 

informační gramotnost, informatické myšlení, digitální gramotnost, síťovou, mediální a další 

gramotnost. Klíčové kompetence nutné pro život a práci v moderní společnosti definoval 

profesor Wagner. Klade důraz, mimo tradičních kompetencí, na spolupráci v rámci sítě a jejího 

cílevědomého využití. Tedy zahrnuje i funkční online výuku. 

 

Rychleji než ministerstvo školství, zareagovali na aktuální situaci výrobci programového 

vybavení. A to nejen v oblasti samotných aplikací, ale i podpůrné metodiky a dokumentace.    

 

 

2 TECHNOLOGIE PRO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI 

Nejprve je potřeba uvést, že při definování změn v rámci digitální transformace se uvažovalo, 

že změny budou probíhat ve dvou rovinách. Zvlášť pro generaci Z, tedy současné studenty na 

středních a vysokých školách, a zvlášť pro generaci Alfa, tedy současné žáky základních škol. 

Přičemž u generace Alfa se uvažuje o vyšším podílu technologií, protože již vyrůstala na 

sociálních sítích a zvládají práci s mobilním telefonem a počítačem nejen lépe než jejich rodiče, 

ale často i lépe než učitelé. Využívají moderní technologie bezprostředně a přístup 

k informacím je pro ně přirozený.   

 

V kontrastu s výše uvedeným, byl do roku 2020 nejčastějším komunikačním nástrojem mezi 

učitelem a žákem e-mail. Tedy nejvíce asynchronní metoda komunikace, kterou moderní 

technologie umožňují. V mnoha případech přetrval jako jediný komunikační nástroj, zejména 

na základních školách, až do roku 2021. Dle autorského průzkumu byla hlavní příčinou 

nedostatečná kvalifikace pedagoga, přičemž škola poskytovala licence na pokročilejší nástroje.  
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Rozšiřujícím prvkem, nejen e-mailové komunikace, je využívání cloudových technologií. Tato 

technologie je přirozeným prostředím generace Alfa, která je zvyklá přistupovat ke svým datům 

odkudkoliv. Typickou vlastností cloudových úložišť je dostupnost prostřednictvím webových 

prohlížečů, tedy bez instalace specializovaného programového vybavení. Cloudové úložiště je 

finančně nenáročné a klade minimální nároky na počítačové vybavení. Školy využívají cloud 

jako programové vybavení, tedy službu (SaaS), při využití hostovaných aplikací. Typickými 

představiteli jsou Office 365 od společnosti Microsoft a G-suite od společnosti Google. Dle 

průzkumu VION využívalo cloudové služby v roce 2018 asi 22 % dotázaných škol. 

Nejčastějšími cloudovými úložišti jsou služby pro webináře, jako Youtube, Vimeo a Google 

Hangouts (65 %). Následují komunikační aplikace na platformě MS Teams, Google Meet, 

Skype a dalších se 60 %. Sociální sítě využívá asi 45 % (Vion, 2018). 

 

Sociální sítě jsou dle výzkumu využívány především jako přechodový nástroj z asynchronní 

komunikace prostřednictvím e-mailu a blíží se již očekávané synchronní komunikaci. Jsou 

oblíbené zejména u generace Z. Přestože očekávaným trendem je přechod na specializované 

komplexní aplikace, jako např. Microsoft Teams, má využívání sociálních sítí svůj přínos. 

Zejména v době covidové krize nahrazují osobní vztahy jednotlivců, kteří se nemohou potkávat 

ve třídě. Využití ve vzdělávacím procesu ale komplikuje kombinace veřejného, polo-veřejného 

a privátního prostoru. Tím, že se může do takové sítě přihlásit kdokoliv, hrozí nežádoucí jevy, 

jako kyberstalking, kyberšikana, kybergrooming a dokonce i sexting. Přitom kybergrooming, 

tedy vylákání na schůzku, může hraničně končit až trestným činem. Studie ukazují, že 

nadměrné užívání sociálních sítí vede u určité skupiny náctiletých k depresím  

a pocitu úzkosti. Sledování, například facebooku, během online výuky, vede k rozptylování  

a horším studijním výsledkům. Ne všichni rodiče jsou tak nakloněni tomu, aby jejich děti měly 

na sociálních sítích svůj účet. Využití sociálních sítí pro distanční výuku je tedy možné jen jako 

nouzové řešení. Z tohoto důvodu je nezbytné využít pro distanční výuku specializované 

nástroje, jako MS Teams, Google Classroom (Šmahel, 2003; Havlík a Koťa, 2011). 

 

Za zmínku stojí i problém rovných příležitostí, na které má u žáků a studentů vliv dostupnost a 

kvalita internetového připojení a dostupnost a kvalita počítačového vybavení. Při distanční 

výuce sice odpadá problém definovaný v rámci digitální transformace českých škol jako BYOD 

(Bring Your Own Device), tedy využití vlastní výpočetní techniky ve škole, ale přesouvá se do 

domácího prostředí. Nastává to zejména v případě více žáků a studentů v rodině, kdy při online 

výuce musí být každé zařízení vybaveno kamerou a sluchátky či reproduktory. Pokud žák, 

zejména na základním stupni, je negativně hodnocen ne kvůli svým znalostem, ale kvůli 

problémům s technikou a připojením, je takový postup demotivující (Tierney, 2016).   

 

 

3 MICROSOFT TEAMS 

Pedagogika se mění s novými nástroji, které podporují distanční výuku. Při správném nasazení 

v rámci digitální transformace jsou výsledky nejen srovnatelné s klasickou výukou, ale ve 

specifických oblastech dosahují dokonce lepších výsledků. Výhodou je i příprava na budoucí 

povolání, kdy lze očekávat, že zejména generace Alfa již vstoupí do prostředí Průmysl 4.0. 

Tedy prostředí, kde komunikační kompetence se zaměří na interní komunikaci  

a sdílení firemních dat. V současné době se jedná především o aplikaci Microsoft Teams, kterou 

během roku 2020 nasadila většina firem i škol. Dá se říct, že covidová krize urychlila nejen 

digitální transformaci českých škol, ale i některé aspekty čtvrté průmyslové revoluce. 

 

Aplikace Microsoft Teams není jednostranně zaměřená aplikace pro základní komunikaci, tak 

jako například Skype, ale jedná se o komplexní nástroj pro firemní i školní komunikaci  

a spolupráci. Aplikace je určena pro zařízení napříč platformami. Přístup je tedy možný jak 
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z prostředí MS Windows, tak iOS i Android. Pro studenty a žáky není podmínkou instalace 

aplikace, ale je možné se přihlásit i přes webové prostředí.  

 

Uživatelské rozhraní se dělí na tři části – uživatelský panel s přístupem k základním funkcím, 

dále seznam týmů a skupin a konečně panel týmové spolupráce. Většina komunikace probíhá 

v rámci týmu, který tvoří ve vzdělávacím procesu třída a pedagogický sbor. Tématicky 

související konverzace, tedy výuka, pak probíhá v jednotlivých kanálech. V rámci kanálu je 

možné nejen komunikovat, ale i sdílet soubory, poznámkové bloky či časové plány. Kromě 

specializovaných kanálů existuje vždy v rámci týmu jeden univerzální s názvem General. Jak 

bylo řečeno ve druhé kapitole, společnost Microsoft reagovala na stávající situaci rychleji než 

ministerstvo školství a promptně upravila aplikaci Microsoft Teams pro aktuální implementaci 

ve školním prostředí, a to včetně uvolnění licence i mimo Office 365 (Klatovský, 2020).     

 

V aplikaci Microsoft Teams se výuka řídí přes funkce konverzace a zadání. V konverzaci se 

vybírá, zmiňuje, konkrétní žák znakem „@“ a lze zasílat i soukromé zprávy. Základním 

komunikačním nástrojem pro distanční výuku je video rozhovor, nejen mezi jednotlivci, ale  

i v rámci celé skupiny. Dále je možné sdílet soubory, společně je editovat a zasílat žákům úkoly 

(Klatovský, 2020).     

 

4 CÍLE VÝZKUMU A METODOLOGIE 

Primárním cílem práce v rámci výzkumu je dotazníkovou formou a konzultací s vybranými 

studenty stanovit klady a zápory implementace aplikace Microsoft Teams ve školním prostředí 

v době covidové krize. Hodnotí se přijetí změn a porovnávají se výsledky srovnáním s užitím 

jiných prostředků. Hledá se odpověď na tři základní otázky: 

 

- jak ovlivňuje distanční výuka motivaci žáků? 

- jak distanční výuka přes aplikaci Microsoft Teams ovlivňuje vztah učitel a žák? 

- jaká jsou negativa a výhody užití aplikace Microsoft Teams oproti jiným prostředkům? 

 

Za předmět výzkumu byla vybrána skupina studentů několika místních středních škol 

v Prostějově. Pro porovnání byla skupina vybrána tak, že 75 % komunikuje v rámci distančního 

studia skrz aplikaci Microsoft Teams pro školy a 25 % jinými komunikačními kanály, jako jsou 

Google Classroom, nebo i prostá asynchronní komunikace přes e-mail. Zájmovou skupinou 

výzkumu jsou studenti. 

 

Sekundárním cílem práce je ověřit či vyvrátit hypotézu: „Implementace aplikace Microsoft 

Teams v době covidové krize pomáhá udržet sociální vztahy mezi studenty jedné třídy.“  

 

 

5 PRAKTICKÁ IMPLEMENTACE APLIKACE MICROSOFT TEAMS  

Většina zkoumaných škol, ze kterých pochází studenti zařazení do dotazníkového šetření, 

implementovala aplikaci Microsoft Teams. V rámci konzultací se zjišťovala očekávání jak ze 

strany studentů, tak učitelů. Základním cílem bylo udržet synchronní komunikaci se žáky při 

distančním studiu a předávání výukových materiálů studentům. Postupně se během roku 2020 

připojovaly další funkcionality, jako testování a prezentace studentů. 

 

V předpřípravné fázi školy, které v rámci distanční výuky implementovaly Microsoft Teams, 

zjišťovaly, jaké je počítačové vybavení studentů. Při samotné implementaci ale stanovily 

předpoklad, že všichni studenti mají vyhovující výpočetní techniku a v několika případech 

zajistili její zapůjčení. Výběr Microsoft Teams byl podložen i skutečností, že většina škol 
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vlastní v rámci cloudové služby školní verzi MS Office 365, která mimo tuto aplikaci integruje 

i další služby. Podpůrným důvodem byla i očekávaná návaznost na užívání ve firmách po 

ukončení studia.  

 

Důležitým krokem bylo před vlastním představením studentům zajištění proškolení učitelů, 

vytvoření týmů a uživatelských účtů. Konfigurace zůstala v základním nastavení. V první 

polovině roku 2020 vzniklo několik metodik implementace Microsoft Teams. (Klatovský, 

2020)  

 

Jak ovlivňuje distanční výuka motivaci studentů? 

Na počátku přechodu na distanční studium byla dle vyjádření studentů v dotazníku i při 

osobních konzultacích motivace na vysokém stupni. Postupem času ale u 30 % upadala. 

Částečně byl determinován pokles zájmu o výuku ve ztrátě nonverbálních projevů oproti 

prezenční výuce. A to jak vůči učiteli, tak mezi studenty navzájem. Dále, dle pozorování, 

studenti v prvních týdnech používali nadměrně emotikony a diskuze byla některými studenty 

zaplevelena balastem, což odradilo ostatní. Zde se jako velmi zásadní ukázala autorita učitele. 

Někteří studenti přistupovali zpočátku k výuce přes MS Teams jako k diskuzi na veřejné síti.  

 

Jako velmi demotivující prvky se v oblasti technických prostředků ukázaly dva: 

 

- Nevyhovující výpočetní technika a rychlost a kvalita síťového připojení, pokud student 

byl negativně hodnocen ne kvůli svým znalostem, ale například proto, že mu při plnění 

úkolu spadla síť.  

- Dále se jednalo o problém, kdy v rodině byl pouze jeden počítač pro dvě děti, které měly 

online výuku ve stejnou dobu. Jak se ukázalo, bylo to v 15 % případů, což je číslo 

poměrně vysoké. Týkalo se především samoživitelek s více dětmi.  

 

Motivaci pro distanční formu studia vykázali studenti gymnázií i studenti odborných škol  

a učebních oborů v podstatě na stejné výši. Pokud ale studenti hodnotí získané znalosti, nastává 

u studentů odborných škol a učebních oborů propad 20 %. Zmiňován je také problém, že 

studenti se nevěnují jen samotné výuce, ale současně se musí „za pochodu“ učit ovládat  

i aplikaci. Negativním jevem je i zvýšený výskyt podvádění při výuce. 

 

Jak distanční výuka přes aplikaci Microsoft Teams ovlivňuje vztah učitel a student? 

Oproti symetrickému vztahu student – student se jedná o asymetrický vztah učitel – student ve 

dvou rovinách a sice v konverzaci celé třídy nebo skupiny v případě práce na projektu, a pak 

v případě soukromého chatu při individuálních konzultacích. Dle zjištění dochází k odosobnění 

vztahu učitel – student. Ne ve všech rodinách dokázali rodiče dostatečně zastoupit oslabený 

vliv kantora. Ať už z časových důvodů, neznalosti probírané látky, nebo absence jakýchkoliv 

pedagogických předpokladů. 

 

Na hodnocení učitele má také vliv skutečnost, když se místo výuce věnuje řešení technických 

problémů svých i studentů. Pokud se mu nepodaří technické problémy vyřešit, vyučovací plán 

se rozpadá a jeho autorita klesá. Zde se jako zásadní ukazuje pestrost platforem, a to nejen  

u počítačů, ale i verzí operačních systémů v mobilech. 

 

Dle odpovědí studentů převládá názor, že prezenční výuka je lepší. I když v prvních týdnech 

distanční výuku vítali, postupně tento zájem upadal.  
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Učitelé jako jeden z problémů uvádí, že je při distanční výuce pro ně velmi obtížně zjistitelné, 

zda všichni studenti probrané učivo zvládli a pokračuje v dodržování tematického plánu. Mají 

také problém s písemným projevem studentů, ve kterých jsou dle nich zbytečné informace jako 

důsledek zvyku komunikace na jiných sociálních sítích.  Postupem času dochází ale ke zlepšení. 

 

Jaká jsou negativa a výhody užití aplikace Microsoft Teams oproti jiným prostředkům? 

Jedním ze zmiňovaných negativ jsou technická hlášení aplikace, kterým studenti, a často ani 

učitelé, moc nerozumí. Například varování, které mají potvrdit a se kterým se před tím nikdy 

nesetkali. Co se týká nastavení aplikace, neprovádí je každý vyučující, ale obvykle učitel 

informačních technologií podle vzoru, který ne vždy vyhovuje jak kantorovi, tak studentům. 

Při některých procesech je počet těchto hlášení dle studentů již nad rozumnou mírou a odvádí 

tak pozornost od výuky. Ne všichni navíc reagují na tato hlášení správně a mohou vypadnout z 

výuky. 

 

Také zmiňovaným nedostatkem je dle studentů i nevhodné grafické prostředí pro zařízení 

s menší úhlopříčkou obrazovky.  

 

Pozitivem je oproti jiným aplikacím dostatek materiálů, které připravila nejen firma Microsoft, 

například v rámci Studentského Trenérského Centra, ale i jiné firmy specializující se na školení, 

a dokonce i vysoké školy zaměřené na informatiku. Např. IT fakulta Masarykovy univerzity 

(https://it.muni.cz/sluzby/microsoft-teams/dalsi-informace/prace-v-tymu-v-ms-teams). 

 

Přestože aplikace MS Teams byla původně určena pro využití v komerční sféře, výrobce ji 

dlouhodobě podporuje i v nasazení ve školním prostředí. Tím se postupně do verze pro školy 

implementovaly specifické funkce na základě zkušeností z praxe. Integrované prostředí tak nyní 

obsahuje většinu potřebných nástrojů. Ti studenti a učitelé, kteří měli možnost pracovat  

i v jiných aplikacích, toto vnímají pozitivně. Výhodou také je, že se jedná o multiplatformní 

systém s možností přístupu přes webový prohlížeč. 

 

Vyhodnocení výzkumu 

Na základě odpovědí v dotazníku, a konzultacích s vybranými respondenty, se při přechodu 

výuky na distanční formu, použitím aplikace Microsoft Teams, identifikovaly tři okruhy 

problémů, které je nutné zvládnout. 

 

V první řadě je to určitá ztráta sociálních interakcí, nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi 

studenty a učiteli. Často zmiňovaná je ztráta nonverbální komunikace, kdy výuka vede časem 

ke stereotypu. Podpora distanční formy výuky časem u studentů ztrácí na popularitě. 

 

Druhý okruh problémů je jen z části technický, ale z větší části personální na straně škol. Změna 

výuky na distanční formu, vynucená covidovou krizí, byla pro mnoho škol tak náhlá, že neměly 

čas na přípravu. Tím, že chyběla funkční strategie MŠMT, řešily toto jednotlivé školy, a 

dokonce často i jednotliví učitelé v rámci jedné školy, individuálně. Postupem času došlo 

k sjednocení, a jedním z nástrojů, který se prosadil, je právě Microsoft Teams. Schopnost práce 

v prostředí aplikace je ovšem bez patřičného proškolení pro některé učitele, zejména ze starší 

generace, demotivující stejně jako pro některé slabší studenty. Nemotivovaný učitel a 

nemotivovaný student, nemůže mít jiný závěr než nefunkční výuku.  

 

Třetí okruh problémů se týká rodinného prostředí a vybavení výpočetní technikou u studentů. 

Nedostatečné vybavení, chyby sítě, sdílení počítače v rámci rodiny vede k demotivaci. Tyto 

argumenty jsou ale zneužívané i k podvádění. Žáci a studenti se často vymlouvají na nefunkční 

a zastaralou techniku, absenci kamery či mikrofonu, nebo problémy z důvodů aktualizace 

operačního systému. 
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Konečné hodnocení tedy zní, že aplikace Microsoft Teams v edici pro školy, za splnění předem 

definovaných podmínek, je funkční nástroj pro digitální transformaci českých škol  

a je v době covidové krize vhodná pro distanční výuku. V práci se neporovnávají jednotlivé 

aplikace proti sobě, ale i tak lze tvrdit, že patří k tomu lepšímu, co je na trhu.     

  

Sekundárním cílem práce bylo ověřit či vyvrátit hypotézu, že „Implementace aplikace 

Microsoft Teams v době covidové krize pomáhá udržet sociální vztahy mezi studenty jedné 

třídy.“ Jak plyne z předchozích zjištění, čistě distanční forma výuky způsobuje odosobnění 

nejen ve vztahu učitel a student, ale i mezi studenty navzájem. Zejména na střední škole, kdy 

mladý člověk stále ještě buduje sociální vztahy a získává pracovní návyky, je distanční forma 

výuky nevhodná. Takže, i když je aplikace Microsoft Teams komplexním nástrojem, sociální 

vztahy mezi studenty v rámci jedné třídy dlouhodobě ztrácí na intenzitě. Dochází také snadno 

ke ztrátě motivace. Řešením je kombinovaná forma výuky, která ale v době covidové krize není 

možná a je závislá na vládních opatřeních. 

 

 

Závěr 
Práce zkoumá metodou dotazníkové formy a vybraných konzultací, jak distanční forma výuky 

ovlivňuje kvalitu výuky. Přitom je za nástroj pro distanční vzdělávání vybrána aplikace 

Microsoft Teams pro školy. První část práce se věnuje škole a školní třídě, v rámci digitální 

transformace českých škol, jako socializačnímu činiteli. Nebyla zkoumána generace Alfa, tedy 

dnešní žáci základních škol, u nichž se výsledky budou zřejmě mírně lišit. Ale u generace Z, 

tedy dnešních středoškoláků, lze říct, že osobní nonverbální komunikace je pro ně velmi 

důležitá a při distanční výuce u nich dochází k odosobnění jak ve vztahu k učiteli, tak i ve 

vztahu ke spolužákům. To může mít u některých studentů dopady ve ztrátě motivace. Tu ještě 

mohou umocnit technické problémy s výpočetní technikou. Jako riziko byly také identifikovány 

nežádoucí jevy, jako kyberstalking nebo kyberšikana. Nadměrné užívání sociálních sítí může 

vést u určité skupiny náctiletých i k depresím. Sledování, například facebooku, během online 

výuky, vede k rozptylování a horším studijním výsledkům. 

 

V druhé části je základní přehled využitelných technologií pro asynchronní a synchronní 

komunikaci. Zde se práce dále věnuje aplikaci Microsoft Teams pro školy, jako doporučeného 

prostředku pro distanční vzdělávání. Je zmíněn problém rovných příležitostí studentů 

způsobený dostupností a kvalitou internetového připojení a dostupností a kvalitou počítačového 

vybavení. I když aplikace MS Teams byla původně určena pro využití v komerční sféře, 

výrobce ji dlouhodobě podporuje i v nasazení ve školním prostředí. Proto byly postupně do 

verze pro školy implementovány specifické funkce na základě zkušeností  

z praxe. Integrované prostředí tak nyní obsahuje většinu potřebných nástrojů.  

 

Závěrečnou část tvoří vyhodnocení výzkumu a odpovědi na tři základní otázky. Jak ovlivňuje 

distanční výuka motivaci žáků? Jak distanční výuka přes aplikaci Microsoft Teams ovlivňuje 

vztah učitel a žák? Jaká jsou negativa a výhody užití aplikace Microsoft Teams oproti jiným 

prostředkům? Za zásadní vlivy, které se protínají napříč zkoumanými otázkami a mají negativní 

dopad na úspěch distančního vzdělání, jsou ztráta motivace, ztráta nonverbální komunikace a 

ztráta autority učitele. Problém tedy není v aplikaci Microsoft Teams pro školy jako takové, ale 

v tom, jak studenti i učitelé k distanční výuce přistupují. Výuku ovlivňuje  

i skutečnost, že se studenti nevěnují jen samotné výuce, ale současně se musí „za pochodu“ učit 

ovládat i aplikaci a učitelé netechnických předmětů jim nejsou schopni poradit s technickými 

problémy. Doporučením tedy je, že je nutné se věnovat nejen technické stránce problému, ale i 

personální a základem musí být dobré proškolení všech učitelů, nejen těch, kteří učí IT.  
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Hypotéza, že „Implementace aplikace Microsoft Teams v době covidové krize pomáhá udržet 

sociální vztahy mezi studenty jedné třídy.“ byla vyvrácena. Čistě distanční forma výuky 

způsobuje odosobnění nejen ve vztahu učitel a student, ale i mezi studenty navzájem. Zejména 

na střední škole, kdy mladý člověk stále ještě buduje sociální vztahy a získává pracovní návyky, 

je distanční forma výuky dlouhodobě nevhodná. Jako řešení se nabízí nějaká kombinovaná 

forma výuky. Protože situace, která nastala od března 2020, se může  

a pravděpodobně bude v budoucnu opakovat, je nezbytné, aby MŠMT ve svých nařízeních  

a metodikách zohlednilo všechny aspekty distanční výuky, které jsou popsané v této práci. 

 

Literatura 

DALL, I., DICKINSON, D., PAYNE R. Transforming Education: Empowering the students 

oofoday to create the world of tomorrow, Redmond: Microsoft. 2018. 139 s. ISBN 978-1-

64316-564-6 

GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada Publishing, a.s. 

2012. 248 s. ISBN 978-80-247-3472-9 

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy, Praha: Portál. 2011. 176 s. ISBN 978-80-

7367-327-7  

KLATOVSKÝ, K. Microsoft Teams pro školy – stručná příručka pro učitele, Praha: Microsoft. 

2020. 44 s. 

TIERNEY, S. Bring Your OwnDevice To School, Redmond Microsoft. 2016. 16 s. 15715-

0812/MS 

ŠMAHEL, D. Psychologie a internet - děti dospělými, dospělí dětmi. Praha : Nakladatelství 

TRITON s.r.o. 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1 

 

Kontaktní údaje: 
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA; Akademie HUSPOL, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice. E-mail: 

pavel.dopita@seznam.cz; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3138-9077 

Ing. Jaroslav Vrána, MBA; OK Data s.r.o., Sportovní 3924, 796 01 Prostějov, E-mail: jarek.vrana@post.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

KINESIO TEJPING VE SPORTOVNÍCH A RELAXAČNÍCH 

POBYTECH 

KINESIOTAPING IN SPORTS AND RELAXATION STAYS  

Pavel Dopita 

 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje výzkumu z oblasti cestovního ruchu. Zabývá se nejprve teoretickou částí 

sportovního kinesio tejpingu. Historie použití elastické pásky je poměrně krátká, ale již si tato 

metoda našla velkou podporu zejména u sportovců. Pomáhá jim jak v oblasti prevence 

svalových zranění, tak již při léčbě poškození svalů a kloubů. Nahrazuje fixní ortézy. 

Samostatná kapitola je věnována zdravotnímu užití u nesportovců. Zejména s nefunkčním 

lymfatickým systémem. Výzkum v praktické části potvrzuje hypotézu, že kurz kinesio tejpingu je 

přidanou hodnotou při rozhodování zájemců o účast na sportovních a relaxačních pobytech. 

Metodou je zvolena dotazníková forma, a to jak u sportovců, tak nesportovců. 

 

Klíčová slova: 

Kinesio tejping, relaxační pobyt, prevence úrazů, lymfatický systém, turistický ruch 

 

Abstract 

The paper presents a research in the field of tourism. At first it deals with the theoretical part 

of kinesiotaping in sports. The history of the use of elastic tape is relatively short, but this 

method has already found great support, especially from athletes. It helps them both with 

prevention of muscle injuries and with treatment of muscle and joint damage. It replaces fixed 

orthoses. A separate chapter is dedicated to its use by non-athletes. Especially those with  

a dysfunctional lymphatic system. The research in the practical part confirms the hypothesis, 

that a kinesiotaping course is a positive factor in the decision-making of those interested in 

participating in sports and relaxation stays. The chosen method of research is  

a questionnaire, for both athletes and non-athletes. 

 

Key words: 

Kinesiotaping, wellness, injury prevention, lymphatic system, tourism. 

 

Úvod 
Dá se odhadnout, že období po koronavirové krizi přinese v oblasti domácího turistického ruchu 

novou hrozbu. Jak se budou po více než ročním výpadku otevírat možnosti cestování do 

zahraničí, lze očekávat rozvoj především v této oblasti. Příležitostí, jak udržet zájem  

o domácí nabídku jsou pobyty doplněné žádanými aktivitami. Jednou z oblastí, kde lze 

zajímavou nabídkou získat nové klienty, jsou sportovní a relaxační pobyty s doprovodným 

programem. Omezení sportu v letech 2020 a 2021 vede u mnoha občanů k atrofování málo 

zatěžovaných svalových skupin, nebo k jejich disbalanci. To následně má za výsledek jejich 

bolestivost a riziko úrazu při opětovném sportování. Jedním ze zajímavých doprovodných 

programů je tak kurz kinesio tejpingu, tedy aplikace pružné pásky jako podpůrného systému na 

svalový a kloubní aparát. 

 

Příspěvek se ve své teoretické části věnuje jak historii, tak nejnovějším poznatkům z oboru 

kinesio tejpingu, kde autor působí již sedm let ze dvou hledisek. Z pohledu sportovního, kdy 

užití pružných pásek pomáhá jak v oblasti prevence, tak i při léčení poškozené tkáně po úrazech, 
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kde nahrazují fixní ortézy. Tak z pohledu čistě zdravotního, kdy je samostatná kapitola 

věnovaná užití pružné pásky pro podporu lymfatického systému a léčbě otoků. Právě ten je 

jednou z civilizačních chorob, které jsou na vzestupu a jsou zapříčiněny nedostatkem 

přirozeného pohybu. Tato část slouží jako odborná podpora pro implementaci kinesio tejpingu 

při relaxačních pobytech. 

 

V praktické části je formou ankety proveden výzkum mezi vybranými respondenty. Ti jsou od 

začátku rozděleni pomocí cíleně umístěných dotazníků na skupinu amatérských či 

profesionálních sportovců a na skupinu, která sportuje méně než jednou týdně. Cílem výzkumu 

je zjistit míru motivace u obou skupin, která by vedla následně k účasti na takovém sportovním 

či relaxačním pobytu, kde by jedním z programů byl i kurz kinesio tejpingu. Již dnes probíhají 

podobné kurzy s pobytem, ale ty jsou většinou jednoúčelové a naplnění ne vždy odpovídá 

očekávání. Možností, jak toto změnit, je, že kinesio tejping bude jen jedním z programů 

takového pobytu.   

 

Závěrečné vyhodnocení by mělo ověřit či vyvrátit hypotézu, že: „Program aplikace kinesio 

tejpingu ve sportovních a relaxačních pobytech je motivací pro účast na nich?“  

 

1 HISTORIE A ZÁKLADNÍ POJMY KINESIO TEJPINGU 

Tejpování, tedy používání lepících pásek, se užívá ve sportu a zdravotnictví již dlouhou dobu, 

asi od padesátých let minulého století (Flandera 2012). Jejich aplikací dochází k ošetření 

pohybového aparátu. Dříve převládaly pro výrobu a užití tejpů pevné, neelastické, materiály. 

Toto se užívá dodnes a nazýváme jej fixním tejpováním. Lepení těchto pevných pásek na kůži 

má za cíl fixaci kloubů s přímým vlivem na svalové skupiny takovým způsobem, který omezí 

nežádoucí pohyb a tím chrání poraněné svalové či kloubní partie. Lze říct, že se jedná o méně 

invazivní metodu, která při správné implementaci dokáže nahradit pevné bandáže nebo ortézy, 

které pohyb znemožňují mnohem více. Využívá se dnes nejen ve sportovním odvětví, ale i ve 

zdravotnictví. Například v ortopedii či pediatrii. Hlavním cílem tejpování během léčby je také 

správná funkčnost obvazu a omezení otoku podporou vazů a kloubů při pohybu. Při 

preventivním užití ve sportu se užíval k řešení mikrotraumat, které by neléčené mohly vést 

časem až k artróze. V posledních letech ale dochází ke změně, kdy pevné pásky jsou právě ve 

sportovní prevenci a léčbě nahrazovány pružnými páskami (Kobrová, 2012).  

 

Poprvé se nová metoda kinesio tejpingu, tedy užití pružných pásek, objevila v Japonsku 

koncem sedmdesátých let minulého století, kdy u zrodu stál dr. Kenzo Kase a Nitto Denko. 

Druhý ze jmenovaných vlastnil firmu na výrobu pevných pásek a stál za rozvojem technologie, 

která přidávala elastická vlákna. Ovšem chyběla mu metodika užití. Tu připravil dr. Kenzo 

Kase, který dlouhodobě zkoumal užití pevných pásek při přirozeném hojení zranění a snižování 

bolesti. Následně byla v osmdesátých letech oficiálně uznána jako léčebná metoda. Napomohla 

tomu spolupráce dr. Kenso Kase s japonskou národní volejbalovou reprezentací a představení 

na Letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988. Skutečný boom ale nastal až po 

olympijských hrách v Athénách v roce 2004. V tu dobu se dostává kinesio tejping do širšího 

povědomí i u nás, kdy v tomto období vznikají první školy (Flandera, 2012). 

 

Metody kinesio tejpingu v současnosti můžeme rozdělit dle metody užití na sportovní, a to jak 

v oblasti prevence, tak léčby a zdravotní, kdy primárně pomáhá při poúrazových stavech  

a nápravě různých vývojových disbalancí.  
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2 ÚČINKY A FYZIOLOGIE 

Kinesio tejping ovlivňuje jak svalovou aktivitu, tak pomáhá při snižování bolesti, a to zejména 

ve spojitosti se sportem. Podobně jako pevné tejpy má kinesio tejping preventivní nebo 

rehabilitační funkci. Ze zdravotního hlediska je důležitá jeho podpůrná činnost při nápravě 

různých kloubních distabilit a deformit, například nohou. Nové využití ovšem nalezlo i 

v podpoře lymfatické a periferní cévní cirkulace. Tedy nových civilizačních chorob, na které se 

v poslední době zaměřuje v rámci zdravého životního stylu (Kobrová, 2012; Bulíčková, 

2014). 

 

Žádné významné kontraindikace při užití kinesio tejpů nebyly zaznamenány. Ovšem je nutné 

dodržet pravidla týkající se kůže, kam se páska aplikuje. Zejména se nesmí umístit na nezhojené 

jizvy a otevřené rány. Dále je potřeba se vyvarovat užití na kůži s ekzémem nebo hnisavými 

kožními problémy (Kobrová, 2012).  

 

3 TEJPOVACÍ MATERIÁLY, ÚPRAVA A APLIKACE KINESIO TEJPU  

Rozvoj a popularita kinesio tejpingu sebou přinesly rozšíření výrobců elastických tejpů, a to 

v různé kvalitě. Elastická páska se svými vlastnostmi musí co nejvíce blížit vlastnostem lidské 

kůže, čímž se minimalizují nepříjemné pocity a tejp se přizpůsobí místu užití. Z tohoto důvodu 

se kvalitní tejpy vyrábí v kombinaci ze 100 % bavlny a polyuretanu nebo polyesteru. Podobně 

důležité je i použité lepidlo, které tvoří ze 100 % termosenzitivní lékařská pryskyřice nebo 

syntetický kaučuk. Přesné složení lepidla udržují výrobci v tajnosti, protože to z větší části 

určuje kvalitu tejpu a jak dlouho vydrží plnit očekávanou funkci. I když jsou lepidla vesměs 

dobře přijímána bez komplikací, co se týká alergií, existují i méně dráždící lepidla. Bohužel 

vykoupené kratší dobou funkční aplikace (Kobrová, 2012). 

 

Občas někteří výrobci do lepidla vmíchávají menší množství léčivých látek. Například tejpy 

Tourmaline mají rozdílné chování v závislosti na teple změnou rozložení iontů, které při 

výkonu sportovců ovlivňují chování buněk. Jedná se ovšem pouze o výjimečné případy. 

Úspěšnost metody záleží především na správné aplikaci, tedy jak umístění, tak míře napětí  

a délce trvání. Podle studie nejsou přísady v lepidlech vítány, a to jak sportovci, protože mohou 

obsahovat nepovolené látky, tak ani ve zdravotní indikaci kvůli nežádoucím vlivům 

(Langendoen a Sertelová, 2014).  

 

 

 
 

Obrázek 1: Tejpovací pásky 

 

Tvary tejpů jsou vidět na Obrázku 1. Vždy si je do této podoby odměří, zastřihne a upraví 

terapeut nebo ten, kdo tejp aplikuje. Nejčastější je tvar „I“ (A) a „Y“ (B). Méně častý je tvar 

„X“ (C) a „Donut“ (D). Poslední dva tvary, „Vějíř/Fan“ (E) a Síť/Web (F), mají své využití 

v lymfatickém tejpování (Kumbrink, 2014). 
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Jedním s diskutovaných témat bývá barva tejpu. I když existují ničím nepodložené informace, 

že různé barvy tejpů signalizují různé vlastnosti, není tomu tak. Bez ohledu na barvu mají 

všechny stejné vlastnosti. Jen ty méně kvalitní si je neponechají a lepidlo nedrží. Přesto je 

barevné rozlišení důležité nejen z estetického hlediska, ale pro terapeuta slouží různé barvy 

tejpů pro lepší rozlišení, zejména když jich dává několik přes sebe. Je tu ještě jeden úhel 

pohledu. Sportovci dávají přednost pestrým pastelovým barvám, pro běžné nošení se naopak 

používají tlumené barvy (Langendoen a Sertelová, 2014). 

 

Tejp se dělí na tři základní části. Bázi, od které začínáme aplikovat tejp, neboli Kotvu, vlastní 

terapeutickou zónu tejpu (dále TZT), a konečně cílovou bázi. Jednotlivé části jsou vidět na 

Obrázku 2. Aby tejp správně držel, musí se obě báze lepit na čistou, oholenou, pokožku 

s nulovým tahem. Vlastní léčebný efekt přináší prostřední část tejpu, která se napíná pod 

napětím 0–100 % dle užití. 

 

 

 
 

Obrázek 2.: Části kinesio tejpu 

 

Tejp se aplikuje tak, že se natrhne nosný papír na místě mezi kotvou a TZT. Opatrně se sejme 

část pod kotvou a kotva se bez napětí přiloží na určené místo. Nyní se zažehlí rychlým pohybem 

prstů, čímž vznikne potřebné teplo pro chemický proces. Lze využít obrácenou stranu 

podkladového papíru z kotvy. Nyní se jednou rukou tejp natáhne na požadované napětí, oddělá 

se podkladový papír až po druhou bázi, a tejp se přiloží. Druhá ruka projede přes tejp  

a přitlačí jej. Na závěr přidrží tejp u druhé báze, sejme se zbytek podkladového papíru a tato 

báze se s nulovým napětím opět zažehlí. 

 
3 TECHNIKY A APLIKACE KINESIO TEJPU 

Jednou ze dvou základních technik je svalová aplikace kinesio tejpu, která se využívá jak na 

poraněné, tak oslabené svaly. A to s inhibičním nebo facilitačním efektem tak, aby se dosáhlo 

zklidnění napětí a snížení bolesti. Využívají se k tomu tejpy „I“, „Y“ a „X“ 

 

Inhibiční technika – aplikuje se na přetížené a poškozené svaly a TZT se lepí s napětím  

25 %. směrem od úponu svalu, kde je kotva. Při aplikaci se sval uvede do maximálního 

protažení. Tejp se zvrásní a umožní lepší cirkulaci krve a lymfy a tím snižuje bolestivost. Tak 

inhibuje svalovou funkci (Doležalová, 2011). 

 

Facilitační technika – aplikuje se u akutně oslabených svalů. Uváděné napětí TZT se liší dle 

různých autorů od 15-35 % (Kobrová, 2012) po 50 % (Pětivlas, 2011). Protože se jedná  

o podporu svalové kontrakce, nemělo by být nižší jak 30 %. Tejp se aplikuje směrem k úponu 

svalu. 

 

Tyto svalové aplikace využívají zejména sportovci. Druhým souborem technik, po svalové 

aplikaci je korekční aplikace. Jedná se o sedm technik, které navracejí části těla do správného 

postavení. 
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Mechanická korekce – podobně jako pevné tejpy zamezuje nesprávnému pohybu. Naopak by 

měla umožnit volnost ve správném směru pohybu. Slouží například k centralizaci kloubu ve 

správném postavení. Využívá se napětí 50-75 % a nezřídka při kombinaci více typů tejpů.  

 

Fasciální korekce – jak napovídá název, aplikace umožňuje uvolnění fascie, tedy blanitého 

pouzdra svalů. Provádí se skrze stimulaci pohybu kůže. Používá se typ tejpu „Y“ s napětím 25–

50 % pro hluboké fascie a pro povrchové 10-25 %. Kotva tejpu se umísťuje za místo, které tejp 

ovlivňuje. 

 

Prostorová korekce – aplikace pomocí nadlehčení kůže a fascií zvětšuje intersticiální prostor 

a tím snižuje tlak v prostorové oblasti. To má za následek redukci podráždění chemo  

a mechano receptorů. Sekundárně se zlepší cirkulace krve a odplaví se zánětlivý exudát. 

Používají se trigger points viz Obrázek 3. Napětí se střídá tak, jak je na obrázku uvedeno. Každý 

další tejp je aplikován s o 25 % nižším napětím.  

 

 

 
Obrázek 3.: Trigger points 

 

Vazivová a šlachová korekce – aplikuje se na poškozené a přetížené vazy a šlachy a lze 

aplikovat i na páteř. Princip je založen na podráždění mechanoreceptorů tak, že si nervový 

systém myslí, že se jedná o napětí odpovídající fyziologickému. Používá se tejp „I“ s napětím 

50-75 %. U vazů až se 100 % napětím s tím, že se aplikuje přes vaz v pozici kloubu, kdy je 

nejvíce napnutá kůže. Tim je zachován pohyb v plném rozsahu.  

 

Funkční korekce – omezuje nežádoucí pohyb, ale ponechává možnost správné funkcionality. 

Je to jedním z řešení u opakovaných úrazů a jako takový se aplikuje u sportovců. Má ještě jednu 

výjimku. Aplikuje se ve zkrácení tak, aby při protažení vzniklo napětí 50-75 %. Takto 

aplikovaný tejp pracuje jako pružina.   

Terapie jizvy – jedná se o analogii tlakové masáže s tím, že podporuje lymfatické řečiště. Lepí 

se dva tejpy přes sebe ve tvaru X se středem na jizvě. Ta musí být zhojená bez stehů. První tejp 

má nižší napětí než druhý, v pořadí 15 a 50 %. Alternativním řešením je aplikovat Cross tejp.  

Sedmou korekční aplikací jsou lymfatické korekce, kterým se věnuje celá následující kapitola. 

 
4 LYMFATICKÝ SYSTÉM, LYMFEDÉM A LYMFO TEJPING 

Samostatným oborem, kde se ve velmi krátké době významně prosadil kinesio tejping, je jeho 

aplikace v oblasti lymfatického systému a léčbě lymfedému.   

 

Lymfatický systém se dělí na povrchový (epifascální) a hluboký (subfascální). První odstraňuje 

tekutinu z kůže a podkoží, druhý interscticiální z tkáně a svalů. Lymfatický systém dokáže 

absorbovat a odstranit z těla makromolekulární látky, které neprojdou žilním systémem, a to 

nejen nečistoty, ale i viry a bakterie. Lymfatický systém se skládá z lymfatické tkáně, cév a 



30 
 

orgánů. Lymfa, tedy míza, je čirá bezbarvá tekutina, která pomocí stahů svaloviny proudí 

pomocí prekolektorů a kolektorů (zakrnělé chlopně) správným směrem k lymfatickým uzlinám, 

které ji filtrují. Ty také vytváří T a B lymfocyty, které mají svůj podíl na obranyschopnosti 

organismu (Kobrová, 2017). 

 

Nejčastějším projevem poškozeného nebo nefunkčního lymfatického systému jsou lymfedémy. 

Ty se projevují tak, že proud lymfy je zastavený, ta se hromadí a vznikají otoky. Tekutina 

v těchto otocích obsahuje bílkoviny, makromolekulární látky a tkáňový mok. Dochází zde ke 

vzniku chronického zánětu. Tím se omezí hybnost. 

 

Lymfedémy se dělí na primární, sekundární a kombinované. Primární bývá často geneticky 

podmíněn a trpí na něj více ženy. Nejčastějším projevem jsou otoky, a to nejprve nohou nebo 

rukou, které se postupně přenesou na celé tělo. Sekundární lymfedém je získaný, buďto 

zhoubným nádorem, kdy nádorové buňky blokují lymfatické cesty, nebo úrazem. Pak hovoříme 

o posttraumatickém lymfedému. Kombinovaný nastává v okamžiku, kdy se k sekundárnímu 

lymfedému přidá například hromadění tukové tkáně. Jednoduchou detekcí lymfedému je, že se 

jedná zpočátku o bezbolestivý otok, do kterého lze snadno vytlačit prstem dočasný důlek. 

Později tuhne a může vést k deformitě končetin. 

 

 

 
Obrázek 4.: Zvrásnění kůže po použití tejpu 

 

Léčba lymfedému zahrnuje komplexní fyzikální terapii. Počet center, které se zaměřují na 

lymfatická onemocnění s tím, jak se tato stávají civilizační chorobou, neustále roste. Jednou 

z technik, která si nachází své místo, je u lehčích případů lymfo tejping. Vzdáleně lze přirovnat 

k populárnímu baňkování, kdy dochází k podtlaku a tím se umožní opět rozproudit zablokovaný 

tok lymfy, jak je vidět na Obrázku 4. Aplikací správně zvoleného tejpu vzniká zvrásnění kůže 

a na rozdíl od baňkování podtlak po celé délce aplikovaného lymfotejpu. 

Lymfo tejping je obecně vhodné použít při počátečním stádiu nebo tam, kde jsou jiné metody 

obtížně aplikovatelné. Např. na krku, prsou, podbříšku a podobně. Výhodou lymfo tejpu je, že 

lze, zejména v poúrazových stavech, drénovat lymfu do jiné funkční oblasti. Aby lymfatický 

tejp pokrýval co největší plochu, upravuje se do formy vějíře. Kotva míří od ošetřovaného 

místa. Před aplikací tejpu se příslušná část těla uvede do takové polohy, aby byla kůže 

maximálně napnutá a tejp se aplikuje s nulovým napětím. Tím dojde v lymfatických kapilárách 

k očekávanému podtlaku. Jednotlivé pruhy vějíře směřují lymfu směrem ke kotvě. 

 

Přestože užití lymfatických tejpů nedosahuje dle studií takového pokroku, jako například 

manuální lymfodrenáž, které přímo konkuruje tím, že se zaměřuje na povrchový lymfatický 

systém, má své místo. Cenově je dostupnější a zejména v počátečních stádiích lze využít po 

krátkém kurzu samoaplikaci. Proto se lymfo tejpingu věnuje v praktické části i jeden ucelený 

blok otázek výzkumu zájmu. 
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Metodika a cíl výzkumu   
Cílem výzkumu je ověřit či vyvrátit, na základě získaných znalostí ze sportovní činnosti  

a kurzů kinesio tejpingu pro začínající sportovce, hypotézu, že „Program aplikace kinesio 

tejpingu ve sportovních a relaxačních pobytech je motivací pro účast na nich?“ Metodou 

byla zvolena dotazníková forma v rámci sportovních a nesportovních skupin.    

 

Na základě zkušeností s tejpováním aktivních sportovců, a to zejména na OCR závodech 

v letech 2018 a 2019 (Spartan Race, Excalibur Race) a dále pořádaném kurzu kinesio tejpingu 

v rámci ukázkových lekcí v roce 2020 v Prostějově, byly sestaveny níže uvedené otázky. 

Současně bylo přihlédnuto i ke zkušenostem z kurzu kinesio tejpingu z roku 2016 ve Škole 

tejpování v Brně. Respondenti odpovídali na otázky z následujících čtyř okruhů dotazů. 

 

1. Základní údaje: 

Otázka č. 1: Jste muž/žena 

Otázka č. 2: Věková kategorie do 20, 20+, 30+, 40+, 50+ 

Otázka č. 3: Jste aktivní sportovec, sportovkyně (sportujete víc jak jednou týdně)? 

 

2. Zkušenosti s kinesio tejpingem: 

Otázka č. 4: Měl/a jste někdy aplikován kinesiologický tejp? 

Otázka č. 5: Umíte jej sám/a aplikovat na základě zprostředkovaných informací? 

Otázka č. 6: Umíte jej sám/a aplikovat na základě kurzu? 

 

3. Zdravotní dotazy: 

Otázka č. 7: Myslíte si, že znáte funkci lymfatického systému? 

Otázka č. 8: Myslíte si, že znáte funkci krevního oběhu? 

Otázka č. 9: Máte problém s pohybovým aparátem (bolestivá kolena, achilovka)? 

Otázka č.10: Máte zájem o kurz aplikace lymfotejpu 

 

 

4. Dotazy k potvrzení hypotézy:  

Otázka č.11: Zúčastnil/a byste se vícedenního kurzu kinesio tejpingu ve vašem městě?  

Otázka č.12: Zúčastnil/a byste se vícedenního kurzu kinesio tejpingu v jiném městě?  

Otázka č.13: Zúčastnil/a byste se relaxačního pobytu, jehož částí by byl kurz kinesio tejpingu? 

 

V otázkách je záměrně vynecháno rozhodování v závislosti na ceně. Součástí byla nabídka 

hromadné konzultace k zodpovídání dotazů.  

 

Výsledky, analýza odpovědí a dotazů 
Dotazníkové akce se během měsíce září 2020 zúčastnilo několik desítek respondentů. Z toho 

60 % tvořily ženy a 70 % aktivní sportovci. To byl očekávaný důsledek toho, že dotazník byl 

v papírové formě k dispozici ve vybrané fitness aréně. Pro řešení hypotézy, s ohledem k tomu, 

že dále byl šířen i přes internet, neměl tento fakt zásadní vliv. Naopak, determinoval skupinu 

respondentů na sportovce a nesportovce. Celkem 95 % vrácených dotazníků bylo zahrnuto do 
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zpracování. Zbytek byl neúplný a neumožnil by tak poskládat návazné souvislosti. Nabídky 

hromadné konzultace využilo asi 20 respondentů. 

 

Celkem nepřekvapilo, že mezi sportovci má 60 % aktivní zkušenosti s tejpováním. Potvrdilo 

se, že popularita elastické pásky je ve sportu stále na vzestupu. U nesportovců to bylo naopak 

pouhých 5 %. Většina sportovců, co odpovídala, že má zkušenost s kinesio tejpingem, si jej 

aplikovala sama, a to na základě samostudia. V něm převládají videa na youtube. Kurzu se 

z nich účastnilo pouhých 20 % a je u nich zájem si kurz zopakovat.  

 

Samostatný blok otázek byl věnován zdravotnickému využití kinesio tejpu na podporu 

lymfatického systému. Jen pouhých 15 % respondentů si myslí, že má dostatek informací a 

znalostí k lymfatickému systému. Protože tato skutečnost byla na základě předchozích 

konzultací očekávána, byla pro komparaci vložena otázka k oběhovému systému. Na tuto 

otázku odpovědělo kladně 80 % respondentů. Přitom oba systémy jsou pro správnou funkci těla 

skoro stejně důležité. Z uvedeného vyplývá, že pokud by měla potencionální zájemce oslovit i 

nabídka lymfotejpu, bude nutné, aby ji doprovázela cílená informační kampaň. 

 

Ve čtvrtém bloku otázek respondenti již odpovídali na konkrétní situaci, za jakých podmínek 

by se zúčastnili kuru kinesio tejpingu. Nejvyšší procento, konkrétně 60 %, získala varianta 

vícedenního kurzu ve vlastním městě. Takto odpovídala především kombinace ženy  

a kategorie 40+ a 50+. Stejná skupina by se ale ze 40 % zúčastnila kurzu, pokud by byl součástí 

relaxačního nebo sportovního pobytu. Varianta sportovního pobytu vyplynula z konzultace. 

Bylo mezi nimi i 90 % těch, co již mají nějaké zkušenosti s kinesio tejpem. Obecně by se 

sportovního nebo relaxačního pobytu, pokud by byl součástí kurz kinesio tejpingu zúčastnilo 

35 % respondentů z kategorie sportovci a 15 % z kategorie nesportovci. Zejména u sportovců 

se tedy potvrdila hypotéza, že kurzy kinesio tejpingu jsou přidanou hodnotou při rozhodování 

o účasti na sportovních pobytech. U skupiny nesportovci chybí větší povědomost jak o kinesio 

tejpingu, tak zejména o zdravotním přínosu v oblasti lymfatického systému. 

 

Nejčastějším dotazem při konzultaci byla: „Je možné se naučit tejpovat bez speciálního 

zdravotnického vzdělání? Konkrétně fyzioterapeutického? Odpověď na tento dotaz: „Ano, 

v kurzu se naučíte univerzální tejpovací mechaniky pro nejčastější použití jednotlivých 

svalových a kloubních potíží. Pokud by se jednalo o specifický problém, byla by nutná 

konzultace fyzioterapeuta, ale těchto případů nebývá mnoho.“ 

Další četný dotaz zněl: „Mohu si na základě podobných kurzu otevřít živnost?“ Odpověď: „Pro 

získání živnostenského listu musíte absolvovat kurz akreditovaný MŠMT ČR v rozsahu 150 

hodin. To se u doplňkového kurzu v rámci relaxačních pobytů většinou neočekává.“  

 

 

Závěr 
Obliba masových sportovních aktivit a očekávaný restart po koronavirové krizi povede  

i k zájmu o řešení problémů s pohybovým aparátem. Snad není amatérský sportovec, který by 

během roku neměl větší či menší bolestivé příhody. Ne vždy je nutné je řešit s lékařem  

a například ortézou, nebo dokonce operativně. Leckdy základní úlevu může přinést správně 

aplikovaná elastická páska. Nárůst zájmu o sportovní kinesio tejping, ale i o zdravotní aplikace, 

během posledních let, vedl ke vzniku mnoha škol, které se jím zabývají. Právě tato popularita 

je možnou přidanou hodnotou pro zisk nových klientů při sportovních  

a relaxačních pobytech. Zejména za situace, kdy se dá předpokládat nárůst zájmu o zahraniční 

pobyty.  
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Příspěvek je rozdělený na dvě části. V první je v základu popsána teoretická rovina kinesio 

tejpingu s přihlédnutím k lymfotejpům a zdravotní aplikaci. Ta může sloužit případným 

zájemcům jako úvod do kinesio tejpingu a byla podkladem při konzultaci v rámci výzkumu. Ve 

druhé se pak ověřuje hypotéza, zda by doprovodný program aplikace elastických tejpů, pokud 

by byl součástí relaxačních pobytů, přilákal zájemce o tento pobyt.  

 

Na základě výzkumu, který proběhl dotazníkovou formou, se z větší části potvrdila hypotéza, 

že o kurzy kinesio tejpingu je mezi respondenty zájem. I když větší část by dala přednost 

vícedennímu kurzu v místě bydliště, odpovědělo 40 % kladně na variantu, kdy by byl součástí 

sportovních a relaxačních pobytů. Kde naopak se neprojevil očekávaný zájem, tak ve variantě 

zdravotních kurzů cílených na problémy s lymfatickým systémem. Přitom, jak je popsáno 

v teoretické části, jsou lymfotejpy v prvních fázích účinnou terapií. Chybí větší povědomost 

zejména o zdravotním přínosu. U sportovců by byl zájem o sportovní pobyt, kde by byl 

doprovodný program kurz kinesio tejpingu asi 35 %. V úvodu vyřčená hypotéza se tedy 

potvrdila a přináší možnosti organizátorům sportovních pobytů.   
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INPUT FACTORS IN CZECH ACCOMMODATION AND 

FOOD SERVICE FACILITIES RELATED TO INBOUND 

TOURISM CONSUMPTION 
 

VÝROBNÍ FAKTORY V ČESKÝCH UBYTOVACÍCH A 

STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH V ZÁVISLOSTI NA SPOTŘEBĚ 

V PŘÍJEZDOVÉM CESTOVNÍM RUCHU  
 

Zdeněk Konečný 
 

Abstract 

Managers make decisions about the structure of inputs. This article has to find out, whether in 

accommodation and food service activities capital is raised as a consequence of higher sales 

from inbound tourism. There is used the Hodrick-Prescott filter to de-trend values and the 

Pearson coefficient for correlation between quantities. The results show, that during higher 

shares of inbound tourism consumption labour is raised, whilst capital is reduced. That can be 

explained by interconnections with foreign economies.  

 

Keywords: factors of production, inbound tourism consumption, labour income share 

 

Abstrakt 

Manažeři rozhodují o struktuře vstupů. Tento článek má zjistit, zda v ubytovacích a 

stravovacích zařízeních dochází k nárůstu kapitálu v důsledku vyšších tržeb z příjezdového 

cestovního ruchu. Je použit Hodrick-Prescottův filter k odstranění trendové složky u hodnot a 

Pearsonův koeficient pro korelaci mezi veličinami. Výsledky ukazují, že během vyšších podílů 

spotřeby v příjezdovém cestovního ruchu je zvýšen objem práce a snížen objem kapitálu. Lze to 

vysvětlit vzájemnou provázaností se zahraničními ekonomikami. 

 

Klíčová slova: výrobní faktory, spotřeba v příjezdovém cestovním ruchu, podíl mezd na 

přidané hodnotě     

 

Introduction 
The international trade can be a suitable way to reduce risks, that brings hiring capital. And it 

does not matter, if capital replaces labour, or if there are raised amounts of both these factors of 

production together. But the companies should focus on such foreign countries, whose gross 

domestic products are relative independent.      

One of such sectors of national economy, for which the international trade is very important, is 

accommodation and food service activities. Hotels, just as many other companies offering 

services, still do not automate their production much considerably. Nevertheless, they must 

have enough capital to implement their basic entrepreneurial activities. And if there is a 

sufficient rate of foreign tourists, who come from countries with different trend of gross 

domestic product, then the accommodation and food service activities can implement greater 

investments and so raise either the amount of both input factors, or just capital instead of labour.  

This article has its aim to research the impact of international tourism on the amount of input 

factors just as their structure in czech accommodation and food service facilities. There will be 

found out amounts of capital as the sum of assets or liabilities and the labour will be measured 

in number of employees. The inputs structure is measured using the share of wages on the 

market value added. There is also verified, if the values of gross domestic products reached in 

other countries, where many tourists come from, are relative independent to equivalent values 

describing the performance of the czech economy. There will be also paid more attention to the 
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input factor, whose share is reduced during an increase of international tourism. The research 

will subsequently discover, if the czech accommodation facilities during an increased foreign 

tourism raise capital instead of labour, which would signalize a willingness for taking more 

risks. The findings will be important for both potential investors and employees by their 

decisions about supplied quantity of their inputs into the researched sector.                      

Tourism is important for national economies because of its impact on gross domestic product, 

employment, exchange rates and other macroeconomic indicators. But Antolini and Grassini 

(2020) warn, that there is necessary to pay an attention to find out the contribution of tourism 

to an economic growth. According to these authors, tourism activities can be implemented in 

many sectors from agriculture across industry to services.  

Furthermore, all the sectors are interconnected. The effect of spillover, which is typical also for 

international tourism, is mentioned by Shahzad and Ferrer (2019). But these authors proved 

a negligible impact of international tourism on the economic growth in the USA. They 

emphasize, that these products are non-essential for consumers, so during periods of high 

uncertainty about economic policy, there is usually recorded a fall of value added in tourism 

sector. On the contrary the american politicians should be aware, that an economic growth will 

be attractive for international tourism. The spillover effects were proven also by Liu and Wu 

(2019). The 4,11% increase of value added in tourism sector, as a consequence of a 10% 

increase in productivity, causes 0,61% increase in real gross domestic product. When there is 

recorded an economic growth, then the foreign tourism demand expands more significantly than 

domestic tourism demand. But when the productivity just in tourism sector rises, than the 

expenditures for consumption of domestic tourists increase more.    

There are also relations between tourism and international trade, as researched by Brau and 

Pinna (2013). An increased number of foreign visitors can raise exports without the necessity 

of domestic producers to travel abroad. There can be simultaneously recorded an increase of 

imports, because the domestic consumers can spend their holiday or implement other journeys 

abroad. But within international tourism, there are involved also business trips, which can ease 

selling domestic products at foreign destinations.       

International trade is usually implemented to utilize comparative advantages of exporters. But 

this is not typical for tourism sector in small islands, as proved by Croes (2013). International 

tourism can enhance the economic growth in small islands, but if the number of foreign tourists 

increases, then there is recorded an even less considerable growth.    

Buckley and Papadopoulos (1988) emphasize the necessity of foreign direct investment into 

the Greek tourism industry. The Greek politicians may support not just the large hotels but also 

smaller enterprises in providing other tourist services like catering activities. Furthermore, there 

is needed to make the regions in Greece more attractive especially in such periods, when there 

is a high demand for tourism in other countries. And according to Lloyd (2004), who was aimed 

at foreign tour operators in Vietnam, central authorities are forced to deregulate these business 

tours to get more international capital and to reach an economic growth. 

The relations between tourism and economic welfare depend also on preferences of inhabitants, 

as recorded by Furukawa, Kondoh and Yabuuchi (2019). The tourism has a positive effect 

on the economic welfare just in such case, when the inhabitants have high preferences for 

tourism services. There is also needed an environmentally friendly tourism, which causes no 

pollution, that would be harmful for agriculture. Moreover, these authors found out, that an 

increase of foreign tourists raises the price of capital just as the prices of tourism services, but 

the wages will be approximately the same. So an increased welfare will be more evident, if the 

positive effect of higher gains for the domestic investors is higher than the negative effect of 

higher tourism prices.                     

The research by Xiaofeng (2014) was aimed at determinants of labour productivity in the 

Canadian tourism and hospitality industry. There was found out, that the labour productivity 

significantly depends on the human capital and managerial skills of developing the team 



36 
 

cooperation. Improving other competences of employees just as using information and 

communication technologies influences the labour productivity not so much.  

According to Sharma and Da Motta (2016), the capital and labour intensity are approximately 

the same in the accommodation industry. But food services, that are frequently offered also by 

hotels, are relatively more labour intensive. Furthermore, these authors record, that there is a 

trend of requiring less labour, putting a decreased emphasis on room services or simplifying 

room design in hotels. 

Stauvermann et al. (2018) came to conclusion, that 1% increase in tourism receipts causes a 

0,03% increase in output per worker during a short-term period and 0,06% increase long-termly. 

The output per worker is also correlated negatively by structural break periods and the exchange 

rate, but their impact on tourism in Sri Lanka is not statistically significant. Kumar (2014) 

mentions different findings. In Kenya, where the tourism is a leading driver of an economic 

growth, the remittances for workers increase, but tourism receipts decrease. This situation 

occurs short-termly, whilst in a long-term period it is vice versa. Furthermore, Kumar et al. 

(2015) found out, that if tourism receipts increase by 1 %, then the performance of Malaysian 

economy increases by 0,26 % long-termly but in the short-run it decreases by 0,06 %. The 

reason flows from the fact, that tourism receipts cause more investment activities, but the yields 

from them will be arisen later. There must be also considered the elasticity of demand for 

tourism, as recommended by Stauvermann and Kumar (2017). If the demand for tourism is 

price-elastic, then an increase in the labour productivity causes an increase of income. But if 

the demand is price-inelastic, then there is recorded the opposite effect. So supporting hotels to 

lower their costs raises the supply of tourism services, but if the demand for them is price-

inelastic, then the sales, and thus incomes, will be lower despite a higher quantity of 

accommodated tourists or other physical units. And Zhang (2016) adds, that when the price 

elasticity of demand for tourism increases, than the tourist demand is reduced.                    

Camisón, Forés and Puig-Denia (2016) researched differences in financial results among 

Spanish family and non-family tourism businesses. The return on equity in family businesses 

was mostly lower than in non-family businesses. Similar findings are valid also for return on 

assets. That can be caused by a higher indebtedness of family business just as a risk aversion 

and lower competences or capabilities of family managers. 

The financial performance of companies including hotels can be also considered by cost of 

equity. Demír and Coşkun Kaderlí (2015) measured the cost of equity in Turkey´s tourism 

sector using the capital asset pricing model. But almost all researched companies reached 

negative values because of negative beta coefficients. So these authors try to suggest another 

model for determination cost of equity, namely Bekaert – Harvey mixture model, that regards 

the time varying effects of beta coefficients. 

 

Data and methods 
There are used aggregate data about the czech sector of accommodation and food service 

activities for years 2009-2017. They are published on the website by the Czech Ministry of 

Industry and Trade within the Financial analysis of enterprises in the form of financial 

statements.  

The data about the international tourism are collected from the statistical yearbooks, published 

by the Czech Statistical Office. On its website, there is available also a reference to a database 

by Eurostat, which includes the values about gross domestic products of most European 

economies, also used in this research. 

At first, there are de-trended the time series of gross wages in total just as per worker using 

Hodrick-Prescott-filter, mentioned by Shahzad and Ferrer (2019). This tool is used also for 

capital, but there must be considered the residual part of value added and its proportion to the 

amount of capital in financial units. Subsequently there are calculated labour income shares and 

also the potential amounts of labour and capital as proportions of total to unit incomes. De-
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trending values is implemented also by the attendance rate of foreign tourists, where their 

consumption is used for its measuring.   

After de-trending the time series, there are considered the correlations between the shares of 

inbound tourism consumption and the labour income shares as same as between potential gross 

domestic products of the czech economy and of most important foreign economies, using the 

Pearson coefficient of correlation, which was applied by Berman and Pfleeger (1997). 

Subsequently, there will be discovered, which individual items of capital or labour are raised 

and reduced during an increased international attendance rate.  

      

Results and discussion   
Firstly, there were collected data about labour in the sector of accommodation and food service 

activities according to CZ-NACE. The de-trended values describing the amount of employees, 

individual rewards and the total wages and salaries including their share on the gross value 

added, generated in the researched sector, are mentioned on Table 1. 

 

Table 1 De-trended quantities of labour in accommodation and food service activities sector 

according to CZ-NACE for years 2009-2017 

Year 
Wages and salaries 

(in mil. CZK) 

Labour 

income share 

(in %) 

Average gross 

monthly wage 

(in CZK) 

Amount of 

labour (in 

number of  

employees) 

2009 25 117 34,67 12 113 163 161 

2010 25 037 35,29 12 602 164 310 

2011 25 321 35,87 13 094 165 436 

2012 27 120 36,41 13 595 166 536 

2013 27 763 36,87 14 116 167 564 

2014 28 107 37,26 14 661 168 512 

2015 30 336 37,58 15 231 169 384 

2016 32 415 37,85 15 821 170 175 

2017 35 485 38,10 16 422 170 890 

* source: Statistical yearbooks of the Czech Republic (2013-2019) 

 

As seen on Table 1, there is evident, that the amount of employees just as their rewards per 

month permanently increase. So this research did not accept the findings by Furukawa, Kondoh 

and Yabuuchi (2019) about constant wages. Moreover, total wages and salaries just as labour 

income share increase, too. So the trend of capital-labour substitution in accommodation 

facilities, mentioned by Sharma and Da Motta (2016), did not come to the czech entrepreneurial 

environment yet despite the labour income share below 50 %. So the part of value added 

redistributed to investors decrease steadily. But on Table 2, there can be verified, if opposite 

trends compared to labour are typical also for the amount and other characteristics of capital as 

another input factor. 
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Table 2 De-trended quantities of capital in accommodation and food service activities sector 

according to CZ-NACE for years 2009-2017 

Year 

Residual part of gross 

value added (in mil. 

CZK) 

Residual part of gross 

value added per 1 CZK 

of capital (in index form) 

Amount of capital 

(in mil. CZK) 

2009 25 117 0,9683 46 145 

2010 25 037 1,0379 43 892 

2011 25 321 1,1069 41 980 

2012 27 120 1,1761 40 353 

2013 27 763 1,2476 38 956 

2014 28 107 1,3227 37 746 

2015 30 336 1,4013 36 697 

2016 32 415 1,4826 35 778 

2017 35 485 1,5654 34 956 

* source: Statistical yearbooks of the Czech Republic (2013-2019) and Financial analysis of 

enterprises (2009-2017) 

   

The Table 2 shows, that there is reduced the amount of capital. Despite a decreasing trend of its 

income share, both total and unit incomes increase and so the gross value-added rises more 

considerably than the wages and salaries in the researched sector.  

On Table 3 there are recorded de-trended data about internal tourism in the Czech Republic. 

 

Table 3 De-trended quantities of czech tourism for years 2009-2017 

Year 

Inbound tourism 

consumption (in mil. 

CZK) 

Domestic tourism 

consumption (in 

mil. CZK) 

Inbound tourism 

consumption share (in %) 

2009 38 971 34 493 53,05 

2010 42089 35 121 54,51 

2011 45 256 35 772 55,85 

2012 48 529 36 475 57,09 

2013 51 935 37 252 58,23 

2014 55 466 38 109 59,27 

2015 59 117 39 041 60,23 

2016 62 864 40 013 61,11 

2017 66 661 40 986 61,93 

* source: Statistical yearbooks of the Czech Republic (2013-2019) 

 

There is evidently recorded a boom in tourism consumption around the Czech Republic. And 

this is valid for both inbound and domestic tourism consumption. But the expenditures of 

strangers increase more significantly, so there was found out an increasing trend in inbound 

tourism consumption share, which is over 50 % in all researched years.  

There was also found out, that with the inbound tourism consumption share the labour income 

share just as amount of labour are strongly and positively correlated, whilst amount of capital 

is strongly negatively correlated. In times of increasing inbound tourism consumption share, 

the companies reduce more fixed assets and within them buildings and pieces of land. On the 

contrary, means of transport and machines are raised as a consequence of higher consumption 

of foreign tourists. But the values of individual fixed assets can be distorted by depreciation.   

One of the reasons, why the accommodation facilities do not raise the amount of capital, can be 

a strong interdependence between the gross domestic product of the Czech Republic and of key 

foreign countries, where the tourists come from. The czech economy is very strongly 

interconnected especially with italian and german economy, but also with economies of 
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Slovakia, Poland and United Kingdom. And the accommodation and food service activities 

contribute to the value added in Czech Republic approximately by 2 %. So these findings are 

in harmony with Liu and Wu (2019) and partially also with Kumar et al. (2015).  

 

Conclusion 
The results show, that during an increase of the inbound tourism consumption share the 

managers of czech accommodation or food service facilities raise labour, but reduce capital. 

There was recorded an increasing trend not just in number of employees, but also in their 

individual wages or salaries and labour income share. On the contrary, the amount of capital 

permanently decreases, but both total and unit income for it increases, too. When the inbound 

tourism consumption increases, accommodation and food service facilities reduce rather fixed 

assets, especially buildings. One of the reasons, why the czech accommodation and food service 

facilities do not substitute labour with capital as a subsequence of increasing inbound tourism, 

can be a high dependence of the czech economy to other national economies. The potential 

gross domestic product of the Czech Republic is positively and very strongly correlated with 

potential gross domestic product of our most important business partners. 

The contribution of this research consists in deriving some recommendations for providers of 

both input factors. The increase in inbound tourism consumption share should be favourable for 

new employees, who can get a new job. But they must be aware of the fact, that the inbound 

tourism can drop in times of lower gross domestic products of foreign countries and as a 

consequence they can lose these jobs. Furthermore, the offered wage does not have to be 

sufficient for potential employees, according to their requirements. There are also just few 

investing possibilities for either potential shareholders, or creditors. When the inbound tourism 

consumption share increases, there is needed even less capital and in the opposite situation, 

most investors would be probably afraid of risk. 

The future research should be aimed especially at relations between inbound tourism 

consumption and cost of equity as a sum of risk-free rate and rewards for individual risks. 

Subsequently, there will be possible to get some recommendations, how to raise capital, as a 

more productive factor, instead of labour without scares of high risks.                                   
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚSTA BRNA 

STATE OF TRANSPORT SERVICE IN THE CITY OF BRNO 

Zdeněk Málek, Pavel Tvrzník, Tomáš Jeřábek, Eva Lukášková,  

Aleš Novotný, Helena Velichová 
 

Abstrakt: 

Dopravní obslužnost patří mezi jeden ze základních požadavků, který vytváří předpoklady pro 

fungování destinace, zejména pokud se jedná o koncentraci velkého počtu obyvatel, sídla 

průmyslových a ostatních firem včetně obchodních center společně s řadou architektonických 

a turistických pozoruhodností. Nejinak je tomu ve druhém největším městě České republiky 

s počtem obyvatel 380 tisíc. Do uvedeného počtu nejsou započítáni denně přijíždějící pracující 

lidé, vysokoškolští studenti a účastníci cestovního ruchu, kteří tento počet o několik desítek tisíc 

zvyšují. Denně se tak po městě pohybuje více než půl milionu lidí. Aby všichni dorazili do svých 

cílů, je zapotřebí mít dobře fungující dopravní síť na území města. To se netýká jenom města 

Brna, ale i spolupráce v rámci celého Jihomoravského kraje. Krajští dopravci (včetně Českých 

drah) tak musí vzájemně spolupracovat, aby zajistili provázanou veřejnou dopravu. 

Klíčová slova: dopravní obslužnost, vozový park, dopravní spoj, cestující 

 

Abstract: 

Transport service is one of the basic requirements that creates the preconditions for the 

operation of the destination, especially when it comes to the concentration of a large number 

of people, the seat of industrial and other companies, including shopping centres, along with a 

number of architectural and tourist sights. It is not different in the second largest city of the 

Czech Republic with a population of 380,000 inhabitants. This number does not include daily 

commuting working people, university students and tourism participants, who increase this 

number by several tens of thousands. More than half a million people move around the city 

every day. In order for everyone to reach their goals, it is necessary to have a well-functioning 

transport network in the city. This applies not only to the city of Brno, but also to cooperation 

throughout the South Moravian Region. Thus, regional carriers (including Czech Railways) 

must work together to ensure coherent public transport.  

 

Key words: transport service, transport fleet, transport connection, passengers 

 

Úvod 
Dopravní obslužnost území jako veřejná služba je zajišťována z úrovně státu, kraje a obcí. 

Každá z těchto úrovní má své specifické postavení a úlohu. Jde o zajištění přiměřené dopravy 

během všech dní v týdnu z důvodů veřejného zájmu, hlavně cesty do zaměstnání, škol, úřadů, 

zdravotnických zařízení, a to včetně dopravy zpět. Proto musely být podle těchto úrovní 

rozděleny i následující zásady pro zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné 

dopravy tak, aby byla umožněna jejich nadregionální integrace (Anonym 1, 2018; Anonym 2, 

2010). 

Stát odpovídá za zajištění veřejné služby – dopravní obslužnosti území, a to i tehdy, pověří-li 

tím kraje nebo obce formou samosprávné působnosti. 

Povinnosti státu je pak nutné posuzovat ze dvou hledisek. Prvním je zajištění dopravní 

obslužnosti nadregionálního významu, a druhým je vytvoření podmínek pro zajištění dopravy 

na regionální úrovni, včetně vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci regionů směřující 

k nadregionální integraci. 
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Hlavní cíle Dopravní politiky České republiky vycházejí z dopravní politiky EU a patří mezi 

ně vytváření podmínek pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-

ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech 

hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Brno, 2. největší město v ČR se rozhodující měrou podílí na 

naplňování cílů dopravní politiky v České republice a tvoří významnou dopravní aglomeraci. 

Cílem článku je provést analýzu současného stavu dopravní obslužnosti města Brna a její kladné 

a záporné stránky. Na základě provedené analýzy jsou navrženy vybrané optimalizační řešení 

vedoucí ke zkvalitnění zjištěného stavu. 

V článku jsou použity výsledky vycházející z veřejně dostupných údajů města Brna, dále údaje 

zjištěné ověřením údajů z Metodiky – Zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné 

dopravy osob, podporující nadregionální integraci. 

Zjištěné výsledky a následné návrhy vycházejí z provedené SWOT analýzy, která umožnila 

stanovit strategii rozvoje dopravní obslužnosti města Brna.  

 

Současný stav dopravní obslužnosti Brna 
Městská hromadná doprava na území Brna a v jeho blízkém okolí je zajišťována společností 

Dopravní podnik města Brna, a. s. Doprava se realizuje vozidly tramvají, autobusů a trolejbusů 

a v letní sezóně i loděmi. Jejich označení nesou čísla 1 až 99, přičemž noční linky začínají 

číslem 89 a je před nimi písmeno „N“. Z uvedených 99 linek jich nyní dopravní podnik 

provozuje 60, z čehož je 9 tramvajových linek, 13 trolejbusových a 38 linek autobusových a 11 

nočních autobusových linek a 4 školní linky. Denně je na uvedených linkách více než 480 

vozidel (Fiala a Mara, 2006; Anonym 3, 2019). 

 

Vozový park města, jeho struktura 

Vozový park města Brna čítá 837 vozidel. Z toho je 364 tramvají, 334 autobusů (z toho 160 na 

CNG pohon) a 139 trolejbusů (z toho 10 parciálních s baterií). Dopravní podnik provozuje 

velmi diferencovaný vozový park (Anonym 4, 2019; Anonym 5, 2018). 

 

Počet přepravených cestujících v posledních letech 

Podle výroční zprávy Dopravního podniku města Brna za rok 2017 (Anonym 6, 2017) můžeme 

konstatovat, že počet cestujících se oproti roku 2016 zvýšil zhruba o 0,6 %. 

Z Tabulky 1 je patrné, že s každým rokem se celkový počet cestujících zvyšuje v řádech stovek 

tisíců osob. Dále lze rovněž pozorovat propad cestujících v trolejbusech, a to o necelá 4 % 

(Anonym 5, 2018; Anonym 6, 2018). 

 

Dopravní uzly 

Brno má hned několik významných dopravních uzlů. Nachází se v těsné blízkosti centra města. 

Jedná se uzly Hlavní nádraží, Česká, Mendlovo náměstí. Dalšími přestupními uzly, hlavně ve 

vazbě na regionální dopravu, jsou zastávky Stará Osada, Jírova, Osová a Zoologická zahrada. 

Samostatným uzlem je Ústřední autobusové nádraží, odkud odjíždí autobusové spoje 

Integrovaného dopravního systému do celého Jihomoravského kraje. 
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Tabulka 1 Počet přepravených cestujících v letech 2014-2017 [v tis. osob] 

 

Vozidlo 
Rok/počet cestujících [v tis. osob] 

2017 2016 2015 2014 

Tramvaje 196 021 193 590 193 647 195 350 

Trolejbusy 44 693 46 679 45 448 43 731 

Autobusy 115 612 114 488 115 594 114 859 

Lodě 245 244 211 175 

CELKEM 356 571 355 001 354 900 354 115 

Zdroj: Výroční zprávy DPMB 2016 a 2017 

 

Četnost spojů skrze dopravní uzly 

Za pomocí serveru Idos.cz byla vytvořena tabulka s četností spojů na větších dopravních uzlech 

na území města Brna. Tabulka je rozdělena do několika sloupců. První sloupec udává název 

přestupního uzlu, ve druhém jsou počty tramvajových spojů, ve třetím počet autobusových 

spojů zajištujících dopravu po městě Brně, ve čtvrtém pak jsou autobusy regionálních linek a 

v posledním sloupci se nachází spoje trolejbusové. Údaje jsou ze dne 7. února 2019 v 15 hodin. 

Časové rozmezí je jedna hodina. 

Z Tabulky 2 je patrné, že nejvíce tramvají projede přes Hlavní nádraží se 150 vozidly, následuje 

dopravní uzel Česká se 136 tramvajovými vozidly a Mendlovo náměstí se 73 kolejovými 

vozidly. Autobusů nejvíce projede přes Starou Osadu se 79 vozidly, následuje Hlavní nádraží 

se 73 autobusy a královopolské nádraží s 57 autobusovými spoji. S nejvíce regionálními spoji 

se potýká samozřejmě Ústřední autobusové nádraží s 32 spoji, následuje Stará Osada s 15 spoji 

a hned za ní je zastávka Nemocnice Bohunice se 14 spoji. V trolejbusové dopravě vede 

Mendlovo náměstí se 46 spoji. O druhý nejčetnější trolejbusový uzel se uchází zastávka Česká 

a Nemocnice Bohunice s 24 spoji a následuje Hlavní nádraží s 21 spoji. 

 

Tabulka 2 Četnost spojů na dopravních uzlech za 1 hodinu 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

         

 

              1) – výluka hlavní nádraží 

              2) – výluka Zábrdovický most 

 

Zdroj data www.idos.cz/odjezdy k 7.2. 2019. 

 

 

 tramvaj BUS MHD Bus REGIO Trolejbus 

Hlavní nádraží1) 150 73 8 21 

Česká 136 3 0 24 

Mendlovo náměstí 73 27 7 46 

Stará Osada2) 0 79 15 6 

Jírova 24 23 6 0 

Osová 48 16 11 10 

Zoologická zahrada 60 17 6 9 

Královo Pole – nádraží 17 57 2 9 

Nemocnice Bohunice 0 40 14 24 

ÚAN 0 12 32 0 
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Pozitiva a negativa dopravy v městě Brně 

Pozitiva 

Informace cestujícím 

Informace o dopravě je možné najít hned na několika platformách, ať už v elektronické nebo 

fyzické podobě. Aktuální výluky je možné najít na webových stránkách DpmB, ale i 

na facebookových stránkách dopravního podniku. Existuje také facebookový profil „DpmB 

aktuálně“, kde se objevují aktuální mimořádnosti či aktuality z provozu. Dále je cestujícím 

k dispozici mobilní aplikace „DpmBinfo“, ve které lze najít v podstatě totéž, co na webu 

dopravce. Jsou to například data o aktuálním odjezdu, poloze vozidel, dále je k dispozici 

vyhledávač spojení, výčet výluk a aktualit (mimořádností), schémata linek nebo informace 

o tarifu včetně SMS jízdenky. V rámci celého IDS mohou cestující využít aplikace „IDS JMK 

Poseidon“, která je vyvinuta v JMK společností Kordis JMK, a. s. a poskytuje taktéž informace, 

které cestující potřebuje při své cestě, a navíc je možnost si zakoupit elektronickou jízdenku 

v rámci jízdného po IDS. 

Ve vozech je standardem také panel pro zobrazení linky, směru jízdy a zastávek, společně 

s akustickým hlášením zastávek. V některých vozech se ještě navíc nacházejí LCD panely 

na zobrazení těchto informací. 

Dopravní podnik také informuje své cestující pomocí informačních letáků a stojanů. Letáčky a 

brožurky jsou rozdávány při výlukách zaměstnanci DpmB (informátory), kteří jsou k dispozici 

na dotčených místech výluky nebo na přestupních uzlech. Stojany s informacemi jsou umístěny 

taktéž na místech výluky a poskytují větší náhled obsahu výluky, jako jsou mapy nebo 

schémata. 

 

Noční spoje 

Velmi dobře je vymyšlena noční doprava po městě. Tu zajišťují speciální autobusové linky, tzv. 

rozjezdy. 11 nočních linek zajišťuje dopravu po Brně vždy po ukončení provozu denních linek 

až do brzkého rána dalšího dne, kdy na své trasy vyjíždí opět denní linky. Tyto autobusy zahajují 

svou noční jízdu zhruba o půl jedenácté večer a končí zhruba o půl 6 ráno dalšího dne (v 

nepracovní dny o hodinu později). Specialitou těchto nočních spojů je, že se 22 autobusů 

rozjíždí v jednu dobu z jednoho bodu do všech směrů. Tím bodem je Hlavní nádraží a děje se 

tak zpravidla každou hodinu (v noci před nepracovním dnem (zkratka NPD) každou půlhodinu) 

se začátkem ve 23 hodin, a dále v 23.30, 0.00, a tak každou hodinu (se spoji navíc v 0.30, 1.30 

a 4.30 v NPD) až do brzkých ranních hodin. 

 

Preference MHD 

Po městě funguje preference vozidel MHD, což je úprava cyklu semaforů na křižovatkách 

při přijíždějícím vozidlu MHD. Tuto změnu dokáže vyvolat řídící informační systém vozidla, 

který odešle požadavek řídícímu systému světelné signalizace (SSZ) a ta následně upraví 

signální plán pro plynulý průjezd vozu. Preference funguje na dvou principech – bez 

dynamického řízení nebo s dynamickým řízením světelné signalizace – kde bez dynamického 

řízení SSZ pouze prodlouží fázi (cyklus) křižovatky a s dynamickým řízením se podle potřeby 

upraví celé řízení cyklu. Příkladem může být zpožděná tramvaj, která přijíždí ke křižovatce a 

místo čekání celého cyklu SSZ tramvaj čeká pouze půl cyklu nebo ji řídící systém SSZ pustí 

okamžitě. Další příklad je zastavení automobilové dopravy před zastávkou MHD pro snazší 

odbavení vozidla. Takovou křižovatku lze najít například na Šilingrově náměstí na ulici Husova 

(Anonym 7, 2019; Anonym 8, 2018). 
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Náhradní doprava, posilová doprava 

Dopravní podnik má propracovaný systém náhradní (záložní) dopravy. V případě nehody nebo 

poruchy vozidla dispečink vyšle na místo náhradní vozidlo, většinou jde o autobus, který 

nahradí vynechaný spoj. Tato vozidla mohou být vypravována z vozovny, ale častěji se využívá 

odstavených (záložních) autobusů stojících u dopravních uzlů, jako jsou například Hlavní 

nádraží, Mendlovo náměstí nebo Stará Osada. Dispečink se vždy snaží o co nejrychlejší nápravu 

dopravy, která je mnohdy zabezpečena během několika minut od nahlášení mimořádnosti. 

Podle provedených pozorování je možné konstatovat, že doprava je také velmi dobře zajištěna 

při konání sportovních nebo kulturních akcí, jako jsou například hokejové zápasy nebo 

každoroční přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Na tyto akce jsou nachystány posilové spoje 

a po ukončení akce rozváží návštěvníky do svých domovů (Dušek, 2003).  

 

Menší znečištění ovzduší při provozu autobusů 

Ovzduší kolem nás je stále častěji znečišťováno tzv. skleníkovými plyny, což je směs oxidu 

uhličitého, metanu, oxidu dusičitého, fluorovodíků a vodní páry. Tyto plyny přispívají 

ke globálnímu oteplování, a tím k ničení naší planety. (Sustainable Mass Transit, str. 145, ods. 

Global Warming Potentional). Proto se dopravní podnik rozhodl ke zlepšení situace na území 

Brna a od roku 2014 začal dopravní podnik s plynofikací vozového parku autobusů. Toho roku 

bylo dodáno prvních 12 autobusů na stlačený zemní plyn a zároveň vybudována plnící stanice 

ve vozovně Slatina. Započala tak dodávka 160 nízkopodlažních autobusů (včetně kloubových) 

na CNG, která byla dokončena v roce 2018. Nyní jezdí po městě celkem 4 typy těchto autobusů. 

Jsou jimi Iveco Citelis 12M CNG, Iveco Urbanway 12M CNG, Iveco Urbanway 18M CNG a 

SOR NBG 12. Vozy, které byly dodány od roku 2017 (60 vozů), jsou vybaveny také klimatizací 

pro cestující, což do té doby neměly žádné vozy (Široký et al., 2018). 

 

Klimatizace v salonu cestujících 

Klimatizovaný prostor pro cestující nebyl vždy samozřejmostí v brněnské MHD. Vozy měly 

klimatizaci pouze v kabině řidiče, nikoliv v salonu pro cestující. Od roku 2018 Dopravní podnik 

začal dodatečně instalovat i klimatizaci pro cestující do svých autobusů typu Urbanway 12M 

CNG a do dubna 2019 by tak mělo být s klimatizací všech 56 autobusů tohoto typu. Nebudou 

to první vozy s klimatizací. Podnik také vlastní dalších 60 autobusů a 11 trolejbusů s 

klimatizací.  

 

Negativa 

Dopravní zácpy 

Z důvodu vyšší hustoty provozu se na některých komunikacích tvoří dopravní zácpy. 

To negativně ovlivňuje plynulost provozu MHD. Pokud se vozidlo dostane do takové situace, 

může nabrat až několikaminutové zpoždění. Tím se naruší oběhovost na dané lince a vznikají 

mezery mezi jednotlivými spoji, které mohou ovlivnit návaznost na další linky. Nejhoršími 

úseky jsou městské okruhy, a to zejména v okolí Zvonařky (úsek Olomoucká – Hladíkova – 

Zvonařka – Opuštěná), v Židenicích (ulice Otakara Ševčíka, Gajdošova, Svatoplukova až 

Provazníkova), a také v Komárově (ulice Hněvkovského a Svatopetrská) nebo ve Štýřicích 

v ulici Jihlavská. 
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Chybějící dodatečné hlášení ve vozech 

Při probíhající výluce jsou informace cestujícím podávány prostřednictvím letáčků i 

v elektronické podobě. Informovanost by se ještě zlepšila, pokud by hlášení o výluce zaznělo 

přímo ve voze na dotčených linkách. 

 

Přeplněné vozy 

Při ranních i odpoledních špičkách se na některých linkách stává, že kapacita vozů nepostačuje 

a spoje jsou tak přeplněné. Takové situace se dějí hlavně na tramvajových linkách číslo 1, 4, 8 

a 12 a také na autobusových linkách č. 44, 50, 53, 61, 67 a 84. Tento problém je však obtížné 

řešit. Ve většině případů to lze vyřešit vložením dalšího spoje v danou dobu. Ovšem pak je 

zapotřebí vyřešit, co s daným vozidlem udělat, jakmile nápor cestujících opadne, aby vůz 

nejezdil nevyužit (nejezdil prázdný). Řešením je daný vůz převést na jinou linku (tzv. přejezd) 

a tím pomoci jiné lince. Takové jednání je však náročnější z hlediska plánovacího a musí být 

podrobně zanalyzováno a vyhodnoceno. Dalším řešením je pořízení vozů s vyšší kapacitou 

cestujících, avšak toto řešení je finančně nákladnější. 

 

Na základě uvedených informací byla zpracována SWOT analýza, ze které vychází strategie 

pro dopravní obslužnost města Brna.  

 

Tabulka 3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza + - 

Vnitřní prostředí • Centrální řízení 

dopravní obslužnosti 

• Velké počty 

dopravních prostředků 

• Propracovaný systém 

náhradní dopravy 

• Široká struktura 

dopravních tras 

• Přeplněnost dopravních 

prostředků ve špičce 

• Chybějící hlášení o 

zpoždění v dopravních 

prostředcích 

• Chybějící klimatizace 

v části dopravních 

prostředků 

 

Vnější prostředí • Rozšíření dynamického 

řízení dopravy 

• Snižování znečištění 

životního prostředí 

• Nákup nových 

tramvajových a 

trolejbusových souprav 

• Úprava délky 

tramvajových zastávek 

 

• Velká hustota dopravy 

– dopravní zácpy 

• Vysoké ceny nových 

dopravních prostředků 

• Nedostatečná délka 

tramvajových zastávek 

• Vysoké náklady na 

realizaci veřejné 

dopravy 

 

Zdroj – vlastní zpracování 
 

Z uvedené SWOT analýzy byla zvolena strategie, která počítá s nákupem nových dopravních 

prostředků pro dopravní obslužnost města Brna a dobudování zastávek hromadné dopravy 

technicky odpovídajících nově nakoupeným tramvajím. 

 

Nedostatek obousměrných tramvají 

Brněnský dopravní podnik má k dispozici ve svém vozovém parku 38 obousměrných tramvají 

typu KT8. Velká část z nich byla pořízena již v roce 1989 a i když za tu dobu prošly 

modernizací, blíží se konec jejich životnosti. Modernizací se myslí kompletní renovace a 

přidání nízkopodlažní části do prostředního článku. Nízký počet těchto vozů je možno 



47 
 

považovat za negativum. 18 vozů je denně potřeba na lince č. 8, která jako jediná nemá na jedné 

ze svých konečných stanic smyčku ale úvrať. Další vozy jsou vypravovány garanty 

nízkopodlažních spojů na jiných linkách. Pokud tedy probíhá výluka, kde jsou potřeba 

oboustranné vozy, nastává složité plánování při vypravování linek.  

Řešení představuje eliminaci problému s nedostatkem oboustranných tramvají. Tím může být 

návrh na nákup vhodných vozů pro provoz v brněnském prostředí společně s vyčíslením 

nákladů na jejich pořízení i údržbu. 

Průzkumem trhu s nízkopodlažními obousměrnými tramvajemi skýtají nejlépe cenové 

předpoklady dodavatelé z České republiky. Do výběru se dostaly společnosti Pragoimex a. s. a 

Škoda Transportation a. s. 

Požadovaným parametrům by mohly vyhovovat 4 typy tramvají, kterými jsou od společnosti 

Škoda Transportation modely For City Smart, For City Alfa, For City Plus a od společnosti 

Pragoimex model Vario LF3/2. Vozy odpovídají požadavkům na základě nízkopodlažnosti a 

obsaditelnosti tak, aby splňovaly nynější potřeby provozu. 

Všechny vozy jsou na podvozku o rozchodu 1 435 mm a mají šířku 2 500 mm. Vozy disponují 

klimatizací v salonu pro cestující i v kabině řidiče a kamerovým systémem. 

Je potřebné uvést, že modely For City Smart a Alfa jsou zatím pouze katalogové vozy, 

tj. nejezdí nikde v běžném provozu, a tudíž se některé údaje při realizaci mohou lišit. 

 

Tabulka 4 Tabulka technických informací tramvají 

Model 

Délka 

vozidla 

(v mm) 

Počet 

článků 

Počet 

sedadel 

Maximální 

obsaditelnost 

(4 os.m2) 

Maximální 

rychlost 

(v km.h-1) 

Nízkopodlažnost 

% 

For City 

Smart 
37 140 3 72 313 80 100  

For City 

Alfa 
41 000 4 62 238 70 100  

For City 

Plus 
41 360 5 66 339 80 92  

Vario 

LF3/2 
30 100 3 54 194 65 50  

Zdroj: Anonym 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

První možností řešení je model For City Smart. Vybraná varianta má 3 články s celkovou 

délkou 37 140 mm. Je 100% nízkopodlažní a konstrukční rychlost činí až 80 km/h. Maximální 

obsaditelnost činí až 313 osob (z toho 72 sedících). 

Druhou možností je model For City Alfa. Vybraná varianta má 4 články s celkovou délkou 41 

000 mm. Je 100% nízkopodlažní a konstrukční rychlost činí až 70 km/h. Maximální 

obsaditelnost činí až 238 cestujících (z toho 62 sedících). 

Třetí variantou je model For City Plus. Vybraná varianta má 5 článků s celkovou délkou 41 360 

mm. Nízkopodlažnost činí 92 % a konstrukční rychlost je až 75 km/h. Maximální obsaditelnost 

dosahuje až 339 osob (z toho 66 sedících). 

Poslední variantou je model Vario LF3/2. Tato verze má 3 články s celkovou délkou 30 100 mm 

a je konstrukčně nejblíže k nahrazujícímu typu KT8. Avšak poměr nízké podlahy činí pouze 50 

%. Konstrukční rychlost je až 65 km/h. Maximální obsaditelnost je až 194 osob (z toho 54 

sedících) (Anonym 10, 2019; Anonym 11, 2019; Anonym 12, 2019; Anonym 13, 2019; 

Anonym 14, 2019).   

Doporučeným modelem mezi navrhovanými vozidly se stal model For City Smart ve 

tříčlánkovém provedení s celkovou délkou 37 140 mm. Tento model byl vybrán na základě 



48 
 

dobrého poměru obsaditelnosti vůči délce. Odhadovaná cena jednoho vozidla je 55 000 000 Kč 

bez DPH. 

 

Zdroj: Vizualizace tramvaje z profilu (Anonym 15, 2019) 

 

Vizualizace tramvaje není dána, avšak návrh se může inspirovat podobnou zakázkou 

Plzeňského dopravního podniku na obousměrné tříčlánkové vozy o rozměrech do 33 metrů 

(Anonym 16, 2018). 

 

 

Zdroj: Grafická vizualizace plzeňské zakázky (Anonym 16, 2018) 

 

Z hlediska využití a pokrytí dopravních potřeb by bylo optimální dodání 15 kusů vozidel 

v celkové ceně 825 000 000 Kč bez DPH. Datum dodání není zřejmé, vzhledem k tomu, že 

v blízké budoucnosti jsou naplánovány jiné zakázky na obnovu vozového parku. Dalo by se 

uvažovat o realizaci v rozmezí let 2022 až 2025. Financování by bylo zajištěno převážně 

z vlastních zdrojů dopravního podniku se sjednaným splátkovým kalendářem a z části by bylo 

řešeno dotacemi z Evropské unie.  

Současně se zavedením nových tramvajových souprav s délkou tramvaje 37 metrů bude nutné 

prodloužit některé tramvajové nástupiště, a to na trase linky č. 8, na níž by byly tyto tramvaje 

vypravovány. Jedná se hlavně o oblasti v Bohunicích a Starém Lískovci. Celkově by dopravní 

podnik musel upravit 6 zastávek, a to následujícím způsobem: 

• Zastávka Dunajská (prodloužení do centra o 4 m, z centra posun o 5 m vpřed, posun 

přechodu o 5 m) 

• Zastávka Švermova (prodloužení do centra o 4 m) 

• Zastávka Běloruská (prodloužení do centra o 4 m) 

• Zastávka Krematorium (prodloužení z centra o 3 m, do centra o 3 m) 

• Zastávka Bělohorská (prodloužení z centra o 2 m, do centra o 2 m) 

• Zastávka Mifkova (prodloužení o 3 m) 
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Jde celkem o prodloužení 25 metrů tramvajových zastávek (chodníků), o jedno posunutí 

přechodu přes kolejový svršek a dvoje přesunutí zastávkových označníků (včetně kabeláže 

k elektronickým panelům). Odhadovaná cena úprav je do 200 000 Kč bez DPH. (Anonym 16, 

2018). 

 

Závěr 

Dopravní obslužnost města Brna představuje významný atribut života obyvatel, ale i všech 

účastníků cestovního ruchu, který představuje ve městě velmi důležitou součást jeho aktivit. 

Hledání cest ke zkvalitnění situace a jejích strategické plánování je důležitou součástí rozvoje 

města. V článku byla použita data, kdy fungování dopravy v Brně nebylo ovlivněno COVID-

19. To přineslo řadu restrikcí v pohybu obyvatelstva, v počtech přepravovaných osob i 

frekvenci cyklů dopravní obslužnosti města. 
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VÝKLAD AKO KOMUNIKAČNÝ PRVOK V PRÁCI SPRIEVODCU 

CESTOVNÉHO RUCHU A SPÔSOB JEHO PREZENTOVANIA SA  

INTERPRETATION AS A COMMUNICATION TOOL IN THE WORK OF TOURIST 

GUIDE AND THE WAY OF HIS PRESENTATION 

Kristína Šambronská, Daniela Matušíková 

 

Abstrakt 

Sprievodca v cestovnom ruchu je neoddeliteľnou súčasťou ponuky služieb cestovného ruchu. 

Jeho služby v cieľovom mieste či už v podobe delegáta alebo sprievodcu po garantovanej trase, 

po pamiatke či ako sprievodca regiónom obsahujú kvalitnú prípravu z viacerých oblastí, ktorá 

je prezentovaná výkladom smerom ku klientom. Výklad sa tak stáva nielen zdrojom informácií 

a komunikačným prvkom, ale aj prezentovaním navštívenej oblasti a v neposlednom rade sa 

ním prezentuje aj samotný sprievodca. Cieľom štúdie je zhodnotiť vnímanie poskytovania 

výkladu slovenskými sprievodcami v cestovnom ruchu. Výsledky štúdie ukazujú, že 

sprievodcovia svoju profesiu vykonávajú ako doplnkovú pracovnú činnosť, no s veľkým 

nadšením. Kladú dôraz ako na prípravu výkladu, tak jeho prevedenie. 
 
 

Kľúčové slová: Sprievodca cestovného ruchu. Výklad. Komunikácia. Zručnosti prezentovania. 

 

Abstract:  

Tourist guide is an integral part of the tourism services offer. His services at the destination, 

whether in the form of a delegate or a guide to a guaranteed route, a monument or as a guide to 

the regions, include quality preparation from several areas, which is presented by an explanation 

towards clients. The interpretation thus becomes not only source of information and a 

communication tool, but also a presentation of the visited area and, last but not least, it presents 

the guide itself. The aim of the study is to evaluate the perception of the provision of 

interpretation by Slovak guides in tourism. The results of the study show that guides carry out 

their profession as a complementary work activity, but with great enthusiasm. They emphasize 

both the preparation of the interpretation and its implementation. 

 

Keywords: Tourist guide. Interpretation. Communication. Presentation skills. 

 

Úvod  

Cestovanie ľudí bolo stále spojené s ich doprovodom. Vďaka postupnému rozvoju obchodu a 

dopravy sa začali podnikať oveľa dlhšie, frekventovanejšie i odvážnejšie cesty. Postupne sa z 

jednoduchého sprevádzania ľudí stala profesia zahrňujúca sprievodcovskú činnosť, umenie 

komunikovať s ľuďmi, zvládnutie nepredvídateľných situácií, umenie rétoriky, odborných 

znalostí alebo empatie a pod. Toto všetko dnes tvorí hlavný pilier tejto profesie. 

Profesia sprievodcu cestovného ruchu bola v minulosti vnímaná ako lukratívna práca, ktorú 

nevykonávalo veľa ľudí. Postupom času je sprievodcovstvo považované za bežnú profesiu, aj 

keď atraktívnu. V súčasnosti pôsobia sprievodcovia cestovného ruchu po celom svete. Svoju 

profesiu vykonávajú na základe nadobudnutého vzdelania, odborných znalostí a zručností. 

Profesia sprievodcu cestovného ruchu je časovo, psychicky, fyzicky aj odborne náročná a preto 

je tento typ profesie vykonávaný často iba ako doplnková zárobková činnosť. 
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1 ŠPECIFIKÁ SPRIEVODCU V CESTOVNOM RUCHU    

Sprievodca v cestovnom ruchu sa nachádza na viacerých postoch. Vystupuje ako produkt či 

súčasť produktu v cestovného ruchu. Zároveň je zástupcom a reprezentovanom podniku 

cestovného ruchu, ktorý si najal jeho služby pre účastníkov cestovného ruchu a v neposlednom 

rade je reprezentantom a propagátorom mesta, regiónu či cieľového miesta, kde poskytuje svoje 

služby v podobe výkladu eventuálne starostlivosti o klienta (delegát) (Matušíková, 2018).  

Sprievodca ako reprezentant a propagátor, využíva marketing cestovného ruchu. Marketing 

cestovného ruchu neslúži len k vyhľadávaniu potenciálnych zákazníkov. Jeho úlohou je pomôcť 

sprievodcom zaujať klientov, predávať im informácie nimi vyhľadávané a zdieľať informácie 

formou, ktorá je pre klientov zapamätateľná i atraktívna. Vďaka tomu sa z nich stanú spokojní 

klienti, ktorí budú mať záujem o sprievodcovskú činnosť aj v budúcnosti a budú šíriť len 

pozitívne recenzie o sprievodcoch. Väčšinou je to tak, že zákazník, ktorý sa stane spokojný s 

konkrétnou službou, napríklad službou sprievodcu, ostane mu verný a je ochotný zaplatiť aj 

vyššiu cenu za takúto kvalitnú službu (Seifertová 2013). Následne pri tvorbe produktu na trhu 

cestovného ruchu je potrebné zladiť nielen záujmy klientov, ale aj ostatných segmentov tak, 

aby z produktu cestovného ruchu profitovali všetci. Dôraz sa kladie najmä na prípravu 

produktu, čo zahŕňa úroveň a kvalitu výkladu a komunikácie sprievodcu ako aj jeho imidž, 

zložitosť distribučných ciest (ako osloviť a dostať produkt ku klientovi) ale aj propagáciu 

produktu (nevynímajúc propagáciu mimo sezóny) a akceptovateľnú cenu (Ryglová et al., 

2011). 

Komunikáciu predstavuje formu prezentácie „Ja“ sprievodcu. Gro komunikácie prestavuje 

ústna komunikácia, hlavne v podobe výkladu (Šambronská 2004). Výklad má zaujať klientov 

samotnou zaujímavosťou, logickosťou, postupnosťou, relevantnosťou a samozrejme musí byť 

aktuálny. 

Výklad sprievodcu je možné vnímať ako vrchol jeho prezentovania sa. Seifertová (2013) 

upozorňuje, že vo výklade sprievodca prezentuje výsledky jeho prípravy, čím sa potvrdzuje 

jeho odbornosť. Prostredníctvom výkladu uplatňuje sprievodca jednotu dvoch stránok výkladu 

- formy a obsahu, ktoré spolu súvisia a nemožno ich podceňovať. Výklad má byť čo 

najaktuálnejší, čo je dôkazom, že sprievodca sa zaujíma o aktuality vo svete a neustále sleduje 

spoločensko–ekonomické dianie. Práci sprievodcu je nedokonalé ovládanie cudzieho jazyka, 

problém, nakoľko dochádza v zahraničnom cestovnom ruchu k obmedzovaniu pútavého 

výkladu a ku zhoršenej komunikácii medzi sprievodcom a účastníkmi cestovného ruchu. 

Borsuková (2006) upozorňuje na fakt, že ovládanie viacerých cudzích jazykov sú kľúčovými 

pri vykonávaní sprievodcovskej činnosti, vzhľadom nato, že na Slovensko prichádzajú turisti, 

ktorí majú záujem o výklad sprievodcu, ten však musí byť prednesený v ich jazyku. Dôraz na 

výklad v práci sprievodcu kladie aj Orieška (2007) keď uvádza, že výkladu je potrebné sa 

dôkladne venovať a postupne sa v ňom zlepšovať. Neodmysliteľnou súčasťou slovného výkladu 

je aj odborný profil sprievodcu, jeho vlastnosti a taktiež výsledky, ktoré pozostávajú z 

topografickej, chronologickej a psychologickej prípravy. Seifertová (2010) sa sústreďuje aj na 

problematiku rozvoja sebavzdelávania a sebavýchovy, za ktorú je zodpovedný sprievodca. 

Podľa Borsukej (2006), v práci sprievodcu je neprístupné, aby nepoznal základy kultúry 

turistov, ktorí navštívia našu krajinu alebo občanov krajiny, v ktorej sa práve odohráva jeho 

pracovná činnosť. Orieška (2011) konštatuje, že výborný výklad predpokladá u sprievodcu 

využívanie jeho interpretačných schopností a odborné výrazové prostriedky. Počas výkladu 

preukazuje poznatky, vystupovanie, vyjadrovanie a rečnícke predpoklady. 

Sprievodca sa prezentuje a komunikuje s okolím, hlavne s účastníkmi cestovného ruchu, taktiež 

svojim imidžom. Imidž sprievodcu vysiela odkaz každý deň a pretrváva po celý deň. Sociálni 

psychológovia, skúmali vplyv imidžu a došli k záveru, že človeku trvá tridsať sekúnd, aby si 

pri stretnutí so sprievodcom vytvoril dostatok dojmov o povahe sprievodcu a o jeho 

schopnostiach. Môže ísť o dojmy ako je úroveň vzdelania, kvalifikovanosť a úspech, osobnosť, 

stupeň kultivovanosti, dôveryhodnosť, zmysel pre humor a spoločenské postavenie. V prvých 

sekundách si ľudia utvárajú rôzne dojmy, založené len na tom, čo vidia: oblečenie sprievodcu, 
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jeho účes, držanie tela, úsmev a ostatok tvorí jeho neverbálna komunikácia. Čiže, môžeme 

tvrdiť, že na vzhľade záleží (Bixler a Nix-Eice, 2006). 
Vyšehradský región a teda i Slovensko predstavuje atraktívnu destináciu z pohľadu skúmania 

verbálnej i neverbálnej komunikácie zameranej práve na uvedenú geografickú polohu (Mrkvová, 

2015). 

 

 

2 CIEĽ, MATERIÁL A METODIKA VÝSKUMU  

Cieľom štúdie je zhodnotiť vnímanie poskytovania výkladu slovenskými sprievodcami v 

cestovnom ruchu. 

V štúdii sú použité zovšeobecnenie poznatkov (indukcia), prevedenie všeobecných poznatkov 

na konkrétne príklady (dedukcia).  

Nosnou metódou bol dotazník. Dotazník bol vyhodnotený na základe jednotlivých odpovedí 

sprievodcov. Ako metóda bol použitý aritmetický priemer, v prípade určenia priemerného veku 

respondentov a spriemerovania počtu rokov praxe sprievodcovskej činnosti. Objektom 

prieskumu sú sprievodcovia v cestovnom ruchu, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. 

Respondenti boli hľadaní a oslovovaní na základe vlastných kontaktov, prostredníctvom 

sociálnych sietí, cestovných kancelárií, turistických a mestských informačných centier. Štúdia 

sa uskutočňovala v čase máj 2019 až september 2019. 

 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Štúdie sa zúčastnilo 127 aktívnych sprievodcov cestovného ruchu, z toho bolo 62 % žien a 38 

% mužov. Vekový priemer respondentov bol 38 rokov. Respondenti prácu sprievodcu 

vykonávali v priemere 8 rokov. Ako sprievodcovia pracovali ako miestny sprievodcovia, 

sprievodcovia po historickej pamiatke  a delegáti. 

Respondenti uviedli, že práca sprievodcu ich baví, napĺňa a sú radi, pokiaľ ju môžu vykonávať. 

Pozitívne sa vyjadrilo až 96,7 % respondentov, z toho absolútny súhlas uviedlo aj najväčšie 

percento počtu respondentov 78 %, následne 18,7 % uviedlo, že táto práca ich skôr napĺňa ak 

sa nevyskytnú vážne problémy. Len 3,3 % respondentov uviedlo, že ich práca v poslednom 

období skôr nenapĺňa, problém vidia aj po časovej stránke, no napriek tomu ju ešte vykonávajú. 

Vyslovene zápornú odpoveď nie, práca ma už nenapĺňa neuviedol žiaden respondent.    

 

Štúdia uvádza všetky krajiny, v ktorých sprievodcovia pôsobia. Oslovení sprievodcovia 

vykonávajú sprievodcovskú činnosť najmä na Slovensku a to až 80 % respondentov. Slovenskí 

sprievodcovia však poskytujú výklad aj v zahraničí. Najčastejšie v Českej republike a Rakúsku 

58,3 % sprievodcov. Nasleduje Maďarsko, v ktorom pôsobí 45 % sprievodcov (dokonca jeden 

z respondentov uviedol, že v maďarských mestách Ostrihom a Szentendre (Štúrovo) je 

akreditovaným sprievodcom). Záujem o pracovanie sprievodcov je aj v nemecky hovoriacich 

krajinách, ako je Nemecko s celkovým počtom 43,3 % sprievodcov. V Anglicku vykonáva 

sprievodcovstvo 25 % respondentov a v Taliansku 20 % respondentov. Ďalej respondenti 

uvádzali krajiny Chorvátsko (18,3 %), v menšej miere je záujem slovenských sprievodcov o 

sprevádzanie turistov v krajinách Grécko (5 %) a Poľsko (5 %). V odpovediach respondentov 

boli uvedené aj krajiny ako Francúzsko (3,3 %), Španielsko (3,3 %) a Egypt (1,0 %). Nízke 

percento sprievodcov v rámci posledných troch uvedených krajín nemá deklarovať nezáujem 

o krajiny, ale fakt, že sprievodcovia neovládajú jazyk danej krajiny a ako napr. v Egypte, majú 

skôr úlohu tlmočníkov.  

 

Prvoradou prednosťou každého sprievodcu je schopnosť vedieť komunikovať so svojimi 

klientmi aj v cudzích jazykoch, vzhľadom na rôznosť klientely. Výhodou v tejto profesii je, 

keď sprievodca ovláda väčšie množstvo jazykov. Z počtu 100 % respondentov sa 48,3 % 

respondentov vyjadrilo, že vo svojej práci cudzí jazyk využívajú veľmi často, pomerne často 
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využíva cudzí jazyk 35 % a niekedy cudzí jazyk využíva 16,7 % respondentov čo znamená, že 

cudzí jazyk ovládajú, ale nevyužijú ho vo svojej práci dostatočne.  

Respondenti uviedli, že ovládajú aj viac cudzích jazykov. Najviac ovládaný cudzí jazyk zo 

všetkých je anglický jazyk, ktorým hovorí 68,3 % respondentov z dopytovaných sprievodcov. 

Nasleduje ruský jazyk, ktorým hovorí 35,0 % respondentov. Znalosti nemeckého jazyka dokáže 

využiť 25 % z opýtaných sprievodcov. Francúzskym jazykom hovorí 11,7 % respondentov, 

maďarským jazykom 8 %, talianskym a chorvátskym jazykom 5 %. Najmenej využívanými a 

ovládanými jazykmi sú jazyk grécky, poľský, španielsky, z ktorých každý jeden z uvedených 

jazykov ovláda len po 1,7 % respondentov (viď graf 1). Štúdia poukazuje na fakt, že o služby 

slovenských sprievodcov je záujem aj zo strany zahraničných návštevníkov, eventuálne 

sprievodcovia nemajú jazykový problém pôsobiť v zahraničí či už ako delegáti alebo ako 

sprievodcovia po garantovanej trase. Vzhľadom na to, že takmer polovica respondentov 

uviedla, že cudzí jazyk pri podávaní výkladu a komunikácii s klientom využíva veľmi často.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Graf 1 Ovládanie jazykov sprievodcami  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Vrcholom prípravy práce sprievodcu, kde sa spája prevažná časť jeho úsilia je výkladu. 

Výkladom sa prihovára klientom ale zároveň sa prezentuje. Kvalitná príprava výkladu je 

nevyhnutná. Štúdia uvádza, že veľmi veľa času na prípravu výkladu venuje 75 % respondentov. 

Improvizácii inak voľnému priebehu podávaniu výkladu, tj. menej času príprave výkladu 

venuje 25 % respondentov. Tu respondenti poznamenali, že to neznamená, že nemajú 

vedomosti a schopnosti na vykonávanie tejto profesie. Respondenti sú sebavedomí, a to v tejto 

práci určite nesmie chýbať. Medzi respondentmi -  sprievodcami - sa nenašiel nikto, kto by sa 

pred výkladom nepripravoval a nechával všetko na náhodu ako prezentovanie výkladu dopadne 

(tabuľka 1). V priemere respondenti venujú príprave novej témy 3 mesiace a jej zvládnutie (tj. 

naučenie sa naspamäť a práca s textom) im v priemere trvá 2 týždne. 

 
Tabuľka 1 Pozornosť príprave výkladu pred jej realizáciou 

 % podiel respondentov 

Veľmi veľa času  75 
Málokedy sa pripravujem  25 
Nikdy sa nepripravujem  0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Spôsobov na prípravu prezentovania výkladu je viacero. K najčastejšie ide o tzv. „memorovanie 

textov“ (napr. o pamiatkach mesta, ktoré sú po garantovanej trase, informácie o mestách, 

udalostiach, ktoré sú s pamiatkou či mestom spájané). Memorovaním textov  sa pripravuje na 
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výklad 73,3 % respondentov. Trénovanie rétoriky používa 21,7 % respondentov a  3,3 % 

respondentov sa zameriava hlavne na správnu „techniku dýchania“ 

(vdychovanie/vydychovanie). Stretnutia Toastmasters, na ktorých sa sprievodcovia môžu 

zlepšovať vo komunikačných zručnostiach navštevuje 1,7 % respondentov.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 2 Spôsob prípravy sprievodcu na prezentovanie výkladu  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Výklad musí spĺňať z hľadiska formy a obsahu viacero atribútov. V nasledujúcej otázke mali 

respondenti viac možností výberu – označiť najdôležitejšie. Vedecky pravdivý, zábavný a 

terminologicky presný preferuje 71,7 % respondentov. Jazykovo správny, poučný a 

zrozumiteľný výklad 55 % respondentov. Ďalej prehľadný, stručný a zaujímavý uprednostňuje 

46,7 % respondentov a pestrý, získavajúci a výchovný uprednostňuje 45 % respondentov. Nikto 

zo sprievodcov neuviedol ďalšie dôležité atribúty zahrnuté vo výklade. To však neznamená, že 

ich v rámci výkladu respondenti nepoužívajú.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 3 Najdôležitejšie atribúty výkladu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Sprievodca nesmie zanedbať prvý dojem, ktorý vyvolá príchodom ku skupine, jedincovi. Je 

dôležité, aby prvý dojem o sprievodcovi bol pozitívny a čo najlepší. Imidž je marketingový 

nástroj, nástroj seba prezentovania sa. Na základe imidžu sprievodcu si účastníci cestovného 

ruchu budujú obraz o ňom (o podniku cestovného ruchu, ktorý zastupuje ako aj o regióne či 

cieľovom mieste) a naskytujú sa mu ďalšie pracovné príležitosti. Najväčší počet respondentov 

85%, uviedlo možnosť odpovede áno – imidž je pre mňa dôležité ako vyzerám, s tým, že pre 

sprievodcov je dôležité ako vyzerajú, ako sú upravení počas vykávania ich profesie. Uvedomujú 

si, že sú terčom pozornosti, ako pamiatky alebo mestá, o ktorých podávajú výklad. Imidžu 
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neprikladá veľký význam 13,3 % respondentov, no napriek tomu,  si dávajú záležať, aby boli 

upravení. Prekvapivo na imidži nezáleží a neprikladá mu žiadnu vážnosť 1,7 % respondentov, 

pretože zovňajšok nie je v tomto prípade podstatný, kľúčovými sú vedomosti a schopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4 Význam imidžu 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Snahou zistiť aký štýl oblečenia je podľa nich vhodný a teda, ktorý preferujú samotní 

respondenti bol zisťovaný otvorenou otázkou. Najviac respondentov uprednostňuje čisté a 

pohodlné oblečenie prispôsobené prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Štýl oblečenia sa v otázke 

prelína, pretože niektorí zo sprievodcov sú za elegantné oblečenie (nemyslia pod tým, že žena 

má mať dámske lodičky) a ostatní za športové oblečenie. Ženy môžu voliť z dvoch možností, a 

to sukne alebo nohavice, muž môže voliť jednoznačne len nohavice / krátke nohavice, čo si 

zvolia má samozrejme pôsobiť sebavedome. V letných mesiacoch potvrdzujú doplnok hlavy, 

pretože slnko počas letných mesiacov je nevyspytateľné a spôsobuje rôzne nepríjemnosti. Až 

93 % respondentov uviedlo, že nepoužíva slnečné okuliare, práve preto, lebo si uvedomujú 

význam očného kontaktu. No na druhej strane 5% respondentov uviedlo, že uvažuje nad 

slnečnými okuliarmi, ktoré by ale mali byť priehľadné – dymovo tónované. Tie už používajú 

2% respondentov. 

Respondenti vyjadrili názor, že make up žien by mal vplývať na klientov jemne, nevýrazne, nie 

nič prehnané. Vlasy sú „pýchou ženy“, preto ich úprave venujú dostatok času. Hlavne 

respondentky zo skúsenosti uvádzajú, že sa nevypláca mať počas podávania výkladu rozpustené 

vlasy, pretože pri silnejšom vetre budú po celý čas vlasy viať do tváre, čím vzniká rušivý 

moment pre klientov a zároveň to narúša ich koncentráciu. Respondenti, mužského rodu volia 

krátke vlasy a oholené alebo upravené brady. Parfumy uprednostňujú decentné. Muži by mali 

dávať pozor na množstvo použitej kolínskej vody. A nezabúdať na úsmev. 
 

Každému sprievodcovi sa počas práce prihodia humorné situácie, na ktoré sa len tak nedá 

zabudnúť. Prežité humorné situácie je možné využiť pri rozprávaní výkladu, čím sa mu podarí 

„opätovne“ zaujať aj pozornosť účastníkov cestovného ruchu prostredníctvom humoru. 

Aplikovanie humorných príbehov do výkladu (ako jeho súčasť) uplatňuje 80 % respondentov. 

Uviedli, že humorných situácií majú neskutočne veľa a pokladajú to za oživenie výkladu. 11,7 

% respondentov uviedlo, že humorné situácie aplikujúc do výkladu, ako náhle zistia, že u ich 

klientov klesá sústredenosť na výklad. Len ak je na to vhodná situácia (čiže skôr málokedy), 

vtipné príhody využije 8,3 % respondentov. Počas práce, každý respondent zažil humornú, 

vtipnú situáciu, nikto z nich neuviedol, že nemá nič humorné. 

 

 

 

 

 

Neprikladám imidžu veľký 

význam, ale som upravený/á 

 Spôsob prípravy sa na 

Áno, je pre mňa dôležité 

ako vyzerám 

slovenských 

Nie, neprikladám imidžu 

žiadnu vážnosť   
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Tabuľka 2 Využitie humorných situácii na oživenie výkladu 

Oživenie výkladu  % počet sprievodcov 
Áno, využívam, mám ich neskutočne veľa  80 
Takmer vždy  11,67 
Málokedy  8,33 
Nemám, nič humorné sa mi počas práce sprievodcu nestalo  0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

  

Záver 

Štúdia poukazuje, že oslovení slovenskí sprievodcovia si uvedomujú nutnosť kvalitného 

výkladu, pokiaľ možno vo viacerých jazykových mutáciách. Výklad vnímajú ako komunikačný 

tak prezentačný prvok v svojej práci, ktorý má účastníkom cestovného ruchu sprístupniť 

a skompletizovať (pokiaľ možno) nové informácie o navštívenom cieľovom mieste.  

Ako je uvedené v štúdii, sprievodcovia najčastejšie ovládajú anglický jazyk. Je to nevyhnutné, 

no v súčasnej dobe nepostačujúce. Samotní sprievodcovia vidia obmedzenie v pôsobení 

v zahraničí ako aj prezentovanie výkladu po garantovanej trase či už v cudzom štáte alebo 

v rámci aktívneho cestovného ruchu na Slovensku. Sprievodcovia dbajú na kvalitu výkladu, 

tým, že jeho príprave ako aj tréningu pred prevedením venujú dostatočnú pozornosť. 

Najčastejším spôsob je memorovanie výkladu, teda učenie sa textov naspamäť a následná práca 

s textom. Z hľadiska formy a obsahu sprievodcovia najviac kladú dôraz na to, aby bol výklad 

vedecky pravdivý, zábavný a terminologicky presný, no mnohí uplatňujú humorné prvky či 

vlastné humorné situácie v rámci jeho oživenia. 
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VÝŽIVOVÉ ZVYKLOSTI V PŘÍJMU MLÉKA A MLÉČNÝCH 

VÝROBKŮ U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

 

NUTRITIONAL HABITS IN THE INTAKE OF MILK AND DAIRY 

PRODUCTS BY UNIVERSITY STUDENTS 

Květoslava Šustová, Pavla Burešová,  

Miroslav Fišera, Stanislav Kráčmar  

 

Abstrakt: 

U vysokoškolských studentů byla zjišťována oblíbenost mléka a mléčných výrobků, preference 

obsahu tuku u mléčných výrobků. Byla zjištěna statisticky významná závislost vlivu pohlaví na 

oblíbeností mléka. Pravidelná konzumace jiného mléka, než kravského není u dotazovaných 

častá. Nejvíce konzumovaným mlékem u studentů je mléko polotučné. Prokázala se statisticky 

významná závislost vlivu pohlaví na uváděnou oblíbenost mléčných výrobků. Polovina 

dotazovaných studentů konzumuje mléčné výrobky denně. V otázce nákupu mléka a mléčných 

výrobků k nejfrekventovanějšímu místu nákupu mléka a mléčných výrobků patří supermarkety, 

což se dalo v dnešní době předpokládat. S nabízeným sortimentem mléčných výrobků na českém 

trhu je spokojeno 88 % studentů.  

 

Klíčová slova: výživa, mléko, mléčné výrobky, studenti 
 

Abstract: 

The popularity of milk and dairy products and the preference for fat content in dairy products 

were determined among university students. It was statistically found dependent effect of gender 

on the popularity of milk. Regular consumption of milk other than cows is not common. Milk 

most consumed by students is Semi-Skimmed milk. Results demonstrated a statistically 

significant correlation between the influence of gender on the reported popularity of dairy 

products. Half of the students consumed dairy products daily. On the issue of buying milk and 

milk products the most frequented place of purchase milk and milk products are supermarkets, 

which could nowadays be expected. The assortment range of dairy products on the Czech 

market is satisfied 88% of students. 

 

Key words: nutrition, milk, dairy products, students 

  

Úvod 
Mléko a mléčné výrobky jsou jednou z mála potravinových komodit, které univerzální 

spotřebitelská veřejnost přijímá kontroverzně. Částí spotřebitelů je velebena, částí snášena a 

částí zatracována (Perlín, 2011). Přednosti mléka a mléčných výrobků pro zdraví člověka 

převažují. Mléko a mléčné výrobky jsou především zdrojem kvalitních živočišných bílkovin, 

které v dostatku obsahují nenahraditelné aminokyseliny. Mléčné výrobky zakysané vhodnými 

mikroorganismy lze použít i při cíleném zdravotním působení na organismus. U těch výrobků, 

kde se jejich probiotické mikroorganismy v dostatečném množství dostávají do dolních částí 

trávicího traktu, se v rámci střevní mikroflóry uplatňují jejich příznivé vlastnosti (Tláskal, 
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2011). Byl zjištěn pozitivní vliv zvýšené spotřeby mléka a mléčných výrobků na snížení 

metabolického syndromu, snížení obvodu pasu a hypertenzi (Hlavatá, 2007). 

V naší práce jsme se zaměřili na sledování výživových zvyklostí v příjmu mléka a mléčných 

výrobků u vysokoškolských studentů. Vysokoškolští studenti zaujímají zvláštní skupinu 

populace. Představují vyhraněnou populační skupinu duševně pracujících osob ve věku 18 až 

26 let. Studenti jsou zatěžováni různorodými faktory, které mohou mít celou řadu negativních 

vlivů. K těmto faktorům může patřit nízká úroveň bydlení, špatné podmínky pro studium, 

nedostatek volného času, nepravidelné stravování, způsob stravování, obavy o svou finanční 

situaci, abusus návykových látek (alkohol, kouření a další), proto by studenti měli klást důraz 

na správnou vyváženou výživu. Vysokoškolští studenti svým věkem spadají do skupiny 

dospělých, jejich stravovací návyky by se proto měly řídit zásadami správné výživy pro dospělé.  
 

Materiál a metodika 
Na základě odpovědí respondentů na zadané otázky, byly zjišťovány zvyklosti, které souvisejí 

s konzumací mléka a některých mléčných výrobků. Byly zjišťovány obecné skutečnosti, jako 

je pohlaví, věk, výška a váha respondentů. Cílem dotazníku bylo zjistit přibližnou četnost 

konzumace mléka a mléčných výrobků, faktory ovlivňující studenty při výběru a nákupu mléka 

a mléčných výrobků ve vybrané skupině respondentů, a zdali je průkazný vliv pohlaví, v 

některých případech i vliv kouření a jednotlivých skupin rozdělení dle BMI indexu na 

konzumaci mléka a mléčných výrobků. Respondenty tvořila skupina 214 studentů od 18 až 26 

let ze tří vysokých škol. Dotazník byl zpracován pomocí programu Microsoft Excel 2007 a 

SPSS Statistic 20.0.0. Výsledky dotazníkového šetření byly vyjádřeny pomocí absolutní 

(frekvence) a relativní četnosti (%).  
 

Výsledky a diskuse 
Šetření se zúčastnilo 214 studentů ze 3 vysokých škol (n = 214), z tohoto počtu bylo 61 mužů 

(tj. 28,5 %) a 153 žen (tj. 71,5 %). Nekuřáků se zúčastnilo 121 (= 56,5 %), kuřáků celkem 93 

(= 43,5 %). Procentuální poměr mezi oběma skupinami byl celkem vyrovnaný. Z počtu 121 

nekuřáků (n = 121) bylo 88 žen (= 72,7 %) a 33 mužů (= 27,3 %). Kuřáci z celkového počtu 93 

(n = 93) byli rozděleni v počtu 65 žen (= 69,9 %) a 28 mužů (= 30,1 %). 

Rozdělení respondentů do skupin podle BMI (Body mass index) ukazuje Graf 1. 

 
Graf 1: Rozdělení respondentů podle indexu BMI 
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Skupinu s podváhou v počtu 24 (= 11,2 %) tvořily pouze ženy, do skupiny s normální váhou 

bylo zařazeno celkem 137 respondentů (= 64, %), do skupiny s nadváhou 44 jedinců (= 20,6 

%) a nejméně početnou skupinu s obezitou tvořilo jen 9 respondentů (= 4,2 %). 

Čtvrtou otázkou byla zjišťována oblíbenost mléka u studentů. Celkem 43 % respondentů uvádí 

mléko jako velmi oblíbenou potravinu (n = 92), 46,7 % studentů má mléko rádo (n = 100) (Graf  

2). Naproti tomu pouze 4,7 % dotazovaných mléko nemá rádo (n = 10) a 5,6 % spíše nerado (n 

= 12). Z tohoto výsledku lze soudit, že mléko mezi studenty patří k celkem oblíbené potravině.  

 
Graf  2: Oblíbenost mléka u všech respondentů 

 

Z celkového počtu respondentů žen (n = 153) 49 % žen mléko má velmi rádo (n = 75), 41,2 % 

rádo (n = 63), 3,9 % spíše nerado (n = 6) a 5,9 % mléko rádo nemá (n = 9). 27,9 % mužů mléko 

má velmi rádo (n = 17), 60,7 % rádo (n = 37), 9,8 % spíše nerado (n = 6) a pouze 1,6 % mužů 

mléko nemá rádo (n = 1). Byla zjištěna statisticky významná závislost (p = 0,018) vlivu pohlaví 

studentů na uváděnou oblíbenost mléka (Graf 3). 

 

 

Graf 3: Interakce pohlaví vs. oblíbenost mléka 

Pátá otázka zjišťovala, zda respondenti konzumují i jiné mléko než kravské. Předpoklad byl, že 

konzumace jiného mléka, než kravského není častá, což výsledky šetření jednoznačně 

potvrdily. Celkem 93 % respondentů konzumuje pouze kravské mléko (n = 199), jen 6,1 % 

mléko i od jiných zvířat (n = 13), 0,9 % mléko nepije vůbec (n = 2). Z výsledků konzumace 
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mlék mezi ženami a muži je patrné, že 92,8 % žen (n = 142) a 93,4 % mužů (n = 57) pije pouze 

mléko kravské, 5,9 % žen (n = 9) a 6,6 % mužů (n = 4) pijí i jiné druhy mlék, 1,3 % žen (n = 2) 

a 0 % mužů (n = 0) mléko nepije. 

Při srovnání četnosti pití mléka mezi ženami a muži je uvedeno, že 18,3 % žen (n = 28) a 4,9 

% mužů (n = 3) pije mléko několikrát denně, 33,3 % dotazovaných žen (n = 51) a 19,7 % mužů 

(n = 12) průměrně pije mléko 1× denně, 23,5 % žen (n = 36) a 41 % mužů (n = 25) několikrát 

týdně, 8,5 % žen (n = 13) a 16,4 % mužů (n = 10) 1× týdně, několikrát měsíčně to je 4,6 % žen 

(n = 7) a 8,2 % mužů (n = 5), 1–2× za měsíc to je 3,9 % žen (n = 6) a 4,9 % mužů (n = 3). 6,5 

% žen (n = 10) a 4,9 % mužů (n = 3) občas, 2 studentky uvedly, že mléko nepijí vůbec (= 1,3 

%). Byla zjištěna, statisticky významná závislost (p = 0,007) vlivu pohlaví na uváděnou četnost 

pití mléka. Z Grafu 4 je zřejmé, že ženy pijí mléko častěji než muži. 

 

 

Graf 4: Interakce pohlaví vs. četnost pití mléka 

 

Úkolem další otázky bylo zjistit, kde respondenti mléko a mléčné výrobky nejčastěji nakupují. 

Předpoklad byl, že v dnešní době jsou nejvíce oblíbené supermarkety, což se ve výsledcích 

šetření jednoznačně potvrdilo. U této otázky bylo možné uvést více odpovědí, proto jsou v 

tabulce uvedeny pouze počty a ne procenta. 178 respondentů nakupuje v supermarketu, 71 v 

koloniálech (menší obchody), 38 přímo u zemědělce, tím byla myšlena i možnost nákupu mléka 

v prodejních automatech, 4 respondenti mléko nenakupují vůbec. Dva studenti mléko nakupují 

jinde, než bylo uvedeno a žádný z dotazovaných studentů nezvolil možnost nákup na ekofarmě. 

Při srovnání oblíbenosti mléčných výrobků mezi jednotlivými sledovanými skupinami byla 

prokázána statisticky významná závislost vlivu pohlaví na uváděnou oblíbenost mléčných 

výrobků (p = 0,028). Obě skupiny (muži a ženy) uvádí, že mají mléčné výrobky jako oblíbenou 

potravinu, ale ženy mají vyšší procento v zastoupení velmi rády. 

V další otázce bylo cílem zjistit, které mléčné výrobky z hlediska obsahu tuku studenti preferují. 

Je všeobecně známo, že chuť je v negativní korelaci s obsahem tuku, ale nízký obsah tuku zase 

fandí dnešnímu trendu zdravé výživy. Předpoklad tedy byl, že respondenti, a zvláště potom 

ženy budou preferovat mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku. Výsledky šetření domněnku 

ale nepotvrdily. 44,9 % všech dotázaných (n = 96) nezáleží na obsahu tuku, 29 % preferuje 

vyšší obsah tuku (n = 62) a 26,2 % preferuje nízký obsah tuku v mléčných výrobcích (n = 56). 

U žen největší procentuální zastoupení, a to 49 % uvedlo, že jim nezáleží na obsahu tuku (n = 

75), 27,5 % žen preferuje vyšší obsah tuku (n = 42) a 23,5 % žen preferuje nízký obsah tuku u 

mléčných výrobků (n = 36). U mužů jsou poměry zcela vyrovnané. 34,4 % mužům nezáleží na 
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obsahu tuku (n = 21), 32,8 % preferuje vyšší obsah tuku (n = 20) a také 32,8 % mužů preferuje 

nízký obsah tuku u mléčných výrobků (n = 20). Nebyla zjištěna statisticky významná závislost 

(p = 0,140) vlivu pohlaví na uváděnou preferenci obsahu tuku. 

Studenti byli dotazováni na pravidelnou spotřebu mléčných výrobků. Několikrát denně 

konzumuje mléčné výrobky 15,4 % studentů (n = 33), 1× denně 38,8 % (n = 83), několikrát 

týdně 26,6 % (n = 57), 1× týdně 7 % (n = 15), několikrát do měsíce 5,6 % respondentů (n = 12), 

1–2× za měsíc 3,3 % (n = 7), méně než jednou měsíčně 3,3 % studentů (n = 7) a žádný ze 

studentů neuvedl, že mléčné výrobky nekonzumuje vůbec (Graf 5).  

 

 

 
Graf 5: Konzumace mléčných výrobků u všech respondentů 

 

 

Spotřeba mléčných výrobků u žen a u mužů je uvedena v Tabulce 1. Byla zjištěna statisticky 

významná závislost (p = 0,018) vlivu pohlaví na uváděnou konzumaci mléčných výrobků. Ženy 

konzumují mléčné výrobky častěji než muži. 

Nejvíce konzumovaným výrobkem u dotazovaných studentů byl ochucený jogurt. Z výběru 

ochucených jogurtů byl oblíbenější ochucený smetanový jogurt a méně oblíbený jogurt 

ochucený nízkotučný. Druhým nejkonzumovanějším výrobkem byl tvrdý sýr. Podle obsahu 

tuku byl oblíbenější sýr s obsahem tuku 30 % než sýr s obsahem tuku 45 %. Třetí místo 

v oblíbenosti zaujmul sýr typu niva, čtvrté místo sýr typu hermelín. Na pátém místě skončily 

sýry ostatní, na šestém místě sýry tavené. Z výběru tavených sýrů byly nejoblíbenější klasické 

tavené sýry bez příchutě, méně oblíbené sýry tavené s příchutí, nízkotučný tavený sýr ve výběru 

skončil poslední. Na pomyslném sedmém místě se umístil pribináček, za ním kefír, potom 

smetana, na místě desátém jogurt bílý. Oblíbenější je jogurt bílý smetanový než jogurt bílý 

nízkotučný. Na desátém místě jsou tvarůžky, jedenáctý je pribináček, následně tvaroh v pořadí 

(měkký, tvrdý, ochucený), z výběru tvaroh tučný a nízkotučný, více konzumovaný je tvaroh 

tučný. Poslední místo zaujímá podmáslí. 
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Tabulka 1: Konzumace mléčných výrobků u žen a mužů 

 
 

Při řešení problematiky týkající se preference mléčných výrobků z hlediska země původu byl 

všeobecný předpoklad, že v dnešní době budou studenti preferovat převážně mléčné výrobky 

pocházející z České republiky. Z konečných výsledků lze usoudit, že tahle domněnka byla 

správná a většina dotázaných, a to přesně 54,2 % studentů (n = 116) upřednostňuje mléčné 

výrobky české, 43,9 % na zemi původu nezáleží (n = 94) a pouze 1,9 % studentů upřednostňuje 

výrobky zahraniční (n = 4). 

Podle výsledků šetření jsou dotazovaní studenti, při koupi a výběru mléčných výrobků, nejvíce 

ovlivněny kvalitou výrobku. Dále pak cenou, vzhledem výrobku, značkou a v poslední řadě 

místem původu. 

V poslední otázce byli respondenti dotazováni, zdali jsou spokojeni s nabízeným sortimentem 

na trhu u nás. Z výsledku vyplývá, že většina a to 88,3 % respondentů je spokojena s nabízeným 

sortimentem (n = 189). Pouze 11,7 % spokojeno není (n = 25). Výrobky, které podle studentů 

na trhu chybí, jsou následující: širší výběr sýrů z jiného než kravského mléka, více výrobků od 

malých farmářů, více českých výrobků, hlavně nízkotučných, syrovátkové nápoje, více jiných 

druhů mlék i sýrů, více tvrdých zrajících sýrů, širší výběr probiotických výrobků, dostupnější 

cena sýru čedar a větší rozmanitost příchutí. 
 

Závěr 
Mléko u studentů patří mezi oblíbené potraviny. U této otázky byla zjištěna statisticky 

významná závislost vlivu pohlaví na uváděnou oblíbenost mléka. Polovina dotazovaných 

studentů konzumuje mléčné výrobky denně. Byla prokázána statisticky významná závislost 

vlivu pohlaví na uváděnou konzumaci mléka. Z celkových výsledků můžeme usoudit, že ženy 

pijí mléko častěji. Nejvíce konzumovaným mlékem u studentů je mléko polotučné. Co se týká 

preference obsahu tuku v mléčných výrobcích, tak nejvíce respondentům na obsahu tuku v 

mléčných výrobcích nezáleží a poměr mezi vyšším a nízkým obsahem tuku je vyrovnaný. Při 

nákupu mléka a mléčných výrobků 54 % studentů preferuje české výrobky, 44 % nezáleží na 

zemi původu a pouze 2 % respondentů preferuje výrobky zahraniční. Při koupi a výběru 

mléčných výrobků jsou studenti nejvíce ovlivněni kvalitou výrobku a cenou, dále pak vzhledem 

výrobku, značkou a v poslední řadě místem původu. S nabízeným sortimentem mléčných 

výrobků na českém trhu je spokojeno 88 % studentů.  

Přestože prakticky většina dotazovaných studentů konzumuje mléko a mléčné výrobky každý 

den nebo několikrát do týdne, pouze polovina dotazovaných studentů splňuje požadavky na 

doporučený denní příjem. Bylo by vhodné doporučit denní spotřebu mléčných výrobků a 
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zejména výrobků s nižším obsahem tuku (mléko a jogurty) a čerstvé sýry, které by zvýšily 

minerály a vitamíny v jídelníčku bez zvýšení energie, nasycených tuků a cholesterolu. 
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ANALÝZA POUTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU VE 

VYBRANÉ OBLASTI 

 

ANALYSIS OF PILGRIMAGE TOURISM IN A SELECTED AREA  

 

Pavel Tvrzník, Tomáš Jeřábek, Zdeněk Málek 

 

Abstrakt: 

Cestovní ruch významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci, podílí se na 

tvorbě hrubého domácího produktu, zvyšuje všeobecnou vzdělanost, jeho rozvoj podporuje 

investiční aktivity a tvoří příjmy státního a místních rozpočtů. Tím vším se podílí na rozvoji 

regionu. Jednou z rozvíjejících se forem cestovního ruchu je poutní cestovní ruch. Poutě a 

návštěvy sakrálních památek patří mezi nejstarší formy cestování, které se rozvíjejí už přes tisíc 

let. Jsou marketingově analyzovány pozitivní a negativní prvky této formy cestovního ruchu u 

vybrané památky Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce zapsané na 

seznamu kulturních památek České republiky.  Cestovní ruch byl identifikován jako katalyzátor 

stimulace hospodářského růstu dané oblasti.  Závěry shrnují výsledky analýz a zobecňují je pro 

praktickou aplikaci v rámci poutního turismu. Vybrané závěry mohou být obecně aplikovatelné 

s cílem zvýšení cestovního ruchu dané oblasti s minimem negativních dopadů, které mohou být 

doprovodným jevem zvyšujícího se cestovního ruchu.  

Klíčová slova: Poutní cestovní ruch, marketingové analýzy, marketingový mix, strategie 

dalšího rozvoje 

Abstract: 

Tourism is one of the most dynamic economic sectors. It significantly affects employment rate, 

balance of payments, it contributes to the gross domestic product, increases general knowledge, 

its development supports investment activity and it constitutes state and local budgets revenues. 

All of this contributes to the development of a region. Pilgrimage tourism is one of the 

developing forms of tourism. Pilgrimages and visits to sacral monuments are the oldest forms 

of travel that have been developing for more than one thousand years. The thesis is a marketing 

analysis of the positive and negative elements of this form of tourism in a selected monument - 

Basilica of Our Lady of the Holy Hill near Olomouc, which is included in the list of cultural 

monuments of the Czech Republic. Tourism was identified as a driving force for the stimulation 

of economic growth in the area. Our conclusions summarise the results of the analyses and 

generalise them for practical application in pilgrimage tourism. Selected conclusions are 

generally applicable and can be used in order to increase tourism in the given area while 

minimizing negative impacts that go hand in hand with the increasing tourism. 

 

Key words: pilgrimage tourism, marketing analyses, marketing mix, strategy for further 

development 
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Úvod 
Cestovní ruch je jedním z nejvíce se rozvíjejících hospodářských odvětví světa a je považován 

za progresivní odvětví. Významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost a podílí se na rozvoji 

dané lokality. Jedním z druhů cestovního ruchu je poutní cestovní ruch. Poutě a návštěvy 

sakrálních památek patří mezi nejstarší formy cestování, které se rozvíjejí už přes tisíce let. 

Poutním cestovním ruchem se v užším pojetí rozumí cestování za účelem návštěvy posvátného 

místa v době, kdy se na něm koná jedna z řady specifických náboženských událostí neboli poutí. 

V širším výkladu jde o synonymum k pojmu náboženský, religiózní nebo také církevní cestovní 

ruch a současně je jedním z nejméně studovaných forem cestovního ruchu. Zkoumání 

ekonomických dopadů cestovního ruchu v kontextu konkrétních regionů představovalo 

významnou oblast zájmu výzkumu cestovního ruchu po mnoho let (Amaro et al., 2018). 

Cestovní ruch byl identifikován jako katalyzátor stimulace hospodářského růstu, zvýšení 

životaschopnosti málo rozvinutých regionů a zlepšení životní úrovně místních komunit (Geary, 

2018). 

Příspěvek se zabývá významem poutního cestovního ruchu s jeho pozitivními i negativními 

dopady pro vybraný region a vybranou sakrální památku. Prezentované výsledky představují 

dílčí část komplexního výzkumného záměru z oblasti poutního turismu, jehož cílem je 

komplexní analýza ekonomických dopadů poutního cestovního ruchu v rámci vybraných 

památek v ČR. 

 

Přehled literatury a motivace 
Náboženské cestování je spjato s lidstvem od pradávna a jeho počátek byl neodmyslitelně 

spojen s vírou.  Začíná to náboženským projevem - pouť - kde je poutník považován za turistu 

s náboženskou motivací (Turner a Turner, 1978; Digance, 2003). V širším slova smyslu je 

náboženskou turistikou jakákoli cesta motivovaná výhradně nebo částečně náboženskými 

důvody (Rinschede, 1992). V posledním desetiletí se tradiční poutní destinace staly také 

turistickými místy multifunkčního charakteru (Kaufman, 2005), jenž lákají své návštěvníky na 

jejich architektonickou, kulturní nebo uměleckou hodnotu (Fernandes 2010; Hughes et al.; 

2013; Geary, 2018; Ramírez a Fernández, 2018). Obecně platí, že turistická motivace je 

různorodá; to znamená, že turisté mají více motivů k cestování v rámci jedné cesty (Uriely et 

al., 2002). Odhaduje se, že každoročně 300 až 330 milionů turistů cestuje z náboženských 

důvodů, přičemž celkové turistické výdaje těchto turistů tvoří přibližně 18 miliard dolarů za rok 

(OMT, 2014). Tato skutečnost představuje významnou příležitost pro rozvoj mnoha destinací. 

Z těchto důvodů se náboženskému cestovnímu ruchu dostalo pozornosti jak ze strany 

akademiků, tak politických představitelů a v neposlední řadě podnikatelů v oblasti cestovního 

ruchu. Ze strany akademiků je pozornost věnována především studiu motivací, zájmů a 

duchovních nebo kulturních potřeb, které náboženská centra nabízí (Gisbert, 1992), zatímco 

pro tvůrce politiky, a to na regionální i celostátní úrovni představuje poutní cestovní ruch 

významnou příležitost pro zvýšení zaměstnanosti (Egresi et al., 2014). 

Cílem příspěvku je na základě strategické analýzy poukázat na význam poutního cestovního 

ruchu s jeho pozitivními i negativními dopady pro daný region, resp. danou sakrální památku - 

Baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, jejímž zakladatelem byl olomoucký 

měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek. V roce 1629 získal povolení ke stavbě kaple, která 

byla 4 roky poté vysvěcena. Na hlavním oltáři byl umístěn votivní obraz Panny Marie. Díky 

zde zaznamenaným zázrakům se kaplička stávala stále navštěvovanějším místem. S rostoucí 

popularitou poutního místa však kaple nestačila pojmout přicházející poutníky. Proto z 

rozhodnutí premonstrátů usazených na nedalekém Hradisku došlo ke stavbě nového kostela.  

Poutní kostel Navštívení Panny Marie byl vybudován v letech 1669-1679 podle projektu 

Giovanniho Pietra Tencally. V letech 1714–1721 následovala druhá fáze výstavby podle plánu 

Domenica Martinelliho. K budově chrámu byla připojena boční křídla, ambit a kaple Panny 

Marie.  V 90. letech 20. století byly provedeny mnohé opravy, mezi jinými byla také obnovena 
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historická část poutní aleje vedoucí z Olomouce na Svatý Kopeček. V roce 1995 byl chrám 

Navštívení Panny Marie povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.  

 

Data a metody 
Z hlediska metodiky byla využita SWOT metoda strategické analýzy, která byla prvotně určená 

pro hodnocení managementu firem.  

SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb byla aplikována jak z hlediska 

lokality, tak i na konkrétní sakrální památku. Jednotlivé faktory, které byly analyzovány, se 

uspořádají do tzv. SWOT matice (Kotler 2007). 

a) 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. 

b) Slabé stránky - sem patří faktory, ve kterých je firma slabá. Jedná se například o špatnou 

pozici firmy, vysoké náklady, nedostatek distribučních kanálů apod. 

c) 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. 

d) Hrozby - jsou to negativní faktory, které znamenají překážky pro činnost podniku. Firma 

musí na tyto faktory reagovat, aby je odstranila či minimalizovala. 

Data byla čerpána z primárních a sekundárních zdrojů. Výsledkem je předložení SWOT 

analýzy, která má predikovat směr dalšího vývoje daného kraje a vybrané sakrální památky, ale 

především se stát inspirativním zdrojem informací pro další zvýšení poutního cestovního ruch 

v rámci České republiky. 

 

Výsledky a diskuse 
Základním předpokladem turistického využití je dostupnost a úroveň poskytovaných služeb, 

dále pak informací, které slouží jako základní impuls pro volbu dané destinace. Stanovení 

správné strategie je nezbytné pro rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Je třeba využít 

stávající potenciál turistických cílů a služeb, dosáhnout tak stavu, kdy Olomouc bude vnímána 

jako kreativní, zážitkové místo pro dovolenou se středoevropským významem. 

SWOT analýza města Olomouc: 

Silné stránky - poloha města, hlavní dopravní trasy z toho vyplývající dostupnost, veřejná 

doprava, kulturně-historický poznávací turismus, památka UNESCO, výstaviště Flora 

Olomouc, církevní turistický potenciál, cykloturismus. 

Slabé stránky - turisté se zdržují pouze jeden den, parkovací kapacity Výstaviště Flora 

Olomouc, chybí vnímání města, povědomí o regionu, malá nabídka balíčků v rámci poutního 

turismu. 

Příležitosti – rostoucí zájem o místní gastronomii, zájem o pivní turistiku, minipivovary, rozvoj 

cyklostezek, tvorba provázaných balíčků, intenzivnější spolupráce v rámci regionu, rozvoj 

současných turistických cílů spojených s městskou a poznávací turistikou, kulinářský turismus, 

tvorba programů pro podzimní a zimní období. 

Hrozby – chátrání historických památek, krátká délka pobytu návštěvníků, nově také pandemie. 

 

Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího 

návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických i přírodních 

památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané (turistický region Střední 

Morava), z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků (turistický region Jeseníky). Pro 

milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí 

bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených 

lázeňských centrech. Při hodnocení vývoje návštěvnosti olomouckého kraje uvedené v tab. 1 je 

patrný meziroční nárůst v průměru o 9%. 
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Tabulka 1: Vývoj návštěvnosti olomouckého kraje 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hosté 487 641  547 538  600 106  658 059  700 112  761 433  

z toho nerezidenti 226 028  243 774  244 696  269 853  288 271  292 709  

Zdroj: ČSÚ 

 

Olomouc je přirozeným centrem regionu s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, 

jež je zapsán na seznamu UNESCO. K dalším z významných církevních památek patří 

například Arcibiskupský palác, který je dodnes centrem duchovní správy Moravy.  Dále je 

možné navštívit katedrálu sv. Václava. Mezi nejznámější kostely patří kostel sv. Mořice, kostel 

Panny Marie Sněžné a kostel sv.  Michala. Velmi dominantně působí barokní bazilika 

Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, patřící k nejznámějším poutním místům v České 

republice. Významnou památkou je i nejstarší moravský klášter Hradisko nebo Jezuitský 

konvikt, který dnes už ovšem slouží jako univerzitní Umělecké centrum. Hlavním důvodem 

návštěvy města Olomouce zůstává poznání spojené s návštěvou turistických atraktivit, 

historických a architektonických památek, které jsou hlavním důvodem návštěvy zahraničních 

turistů u 70 % z dotázaných, u českých turistů byl důvod návštěvy poznání turistických 

atraktivit a historických památek pouze u 30% z dotázaných. Mezi nejnavštěvovanější 

olomoucké atraktivity cestovního ruchu patří historické centrum kolem Horního náměstí, 

Radnice s Orlojem a Sloup Nejsvětější Trojice. To uvedlo 80 % dotázaných tuzemských i 

zahraničních turistů (Hamřík et al., 2018). 

Významným faktorem pro ekonomiku cestovního ruchu v dané lokalitě je délka pobytu, která 

patří mezi základní ukazatele hodnocení atraktivnosti dané lokality, resp. města Olomouce.  

Z grafu 1 je patrný podíl délky pobytu českých a zahraničních turistů. Čeští turisté preferují 

setrvání v Olomouci pouze 1 den a to 55 % z celkového počtu dotázaných, naopak zahraniční 

turisté setrvávají v Olomouci více než jeden den a to 35 % z celkového počtu dotázaných 

(Hamřík et al., 2018). 

 

 

 

 
Graf 1: Délka pobytu v Olomouci v (%) 

Zdroj: ČSÚ 

 

SWOT analýza poutního místa Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku: 

Silné stránky poutního místa - v roce 2018 prohlášena kulturní památkou ČR, v roce 1995 byla 

povýšena na baziliku minor, součást poutní stezky, vybudované turistické zázemí, otevřeno 

denně, bezbariérový přístup, dostupnost dopravy, aktualizované webové stránky, blízkost ZOO, 

0

10

20

30

40

50

60

1 den 2 dny 3-4dny 5 a více dnů

Čeští turisté

Zahraniční turisté



70 
 

průvodcovská služba, naučná stezka Svatý Kopeček, v rámci lokality lze navštívit další poutní 

místa, jako jsou katedrála sv. Václava v Olomouci, kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci, 

kostel sv. Michala v Olomouci, kostel sv. Mořice v Olomouci a Sloup Nejsvětější Trojice, 

památka UNESCO.  

Slabé stránky poutního místa – fotografování a filmování interiéru baziliky Navštívení Panny 

Marie na Svatém Kopečku je možné pouze se souhlasem Strahovského kláštera a duchovní 

správy. Prohlídky probíhají pouze v jazyce českém, v rámci mimořádných situací v jazyce 

anglickém. Negativem je i malá spolupráce s CK, placené vstupné i mimo sezónu, nedostatečné 

parkovací kapacity jsou v době turistické sezony. 

Příležitosti poutního místa - tvoří nejenom podpora rozvoje poutní turistiky z hlediska Evropské 

Unie, ale i podpora ze strany národní, tedy České republiky. Může jít o finanční příspěvky, 

pořádání různých akcí pro zviditelnění poutního místa a rozvoj cestovního ruchu. Za další 

příležitost lze považovat spolupráci s církvemi jiných zemí v rámci Evropy a tím i vytvoření 

předpokladů o zájem zahraničních návštěvníků, o návštěvu poutní památky. Předpokladem pro 

větší návštěvnost poutního místa je pořádání kulturních akcí v rámci České republiky. 

Hrozby poutního místa - největší hrozbou je nedostatečné získání finančních prostředků na 

potřebné opravy stavby, či rozšíření areálu, vybudování potřebné struktury služeb atd. S touto 

hrozbou je úzce spjato bezpečí návštěvníků i průvodců, kteří by mohli případně ztratit zájem o 

návštěvu poutní památky. To by bylo spjato s úpadkem cestovního ruchu nebo odlivem 

návštěvníků do zahraničí za jinými poutními památkami.   

 

Lokalita Svatý Kopeček patří mezi nejvýznamnější turistický cíl města i kraje. Svatý Kopeček 

je ale také důležitým výchozím nebo koncovým místem pro procházky a pěší a cykloturistické 

aktivity v okolí Olomouce. Z grafu 2 vyplývá, že počet návštěvníků baziliky tvoří 5 % 

z celkového počtu návštěvníků regionu.  

 

 
Graf 2 Počet návštěvníků baziliky z celkového počtu návštěvníků regionu 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Z grafu 3 vyplývá nárůst návštěvnosti poutního místa, který činí meziročně 3-4 tisíce 

návštěvníků, přičemž zájem o placenou prohlídku od roku 2016 klesá meziročně asi o 500 

zájemců.  

Významným faktorem pro rozvoj cestovního ruchu je dostupnost a forma poskytovaných 

informací celého olomouckého kraje. Návštěvníci města upřednostňují elektronické informační 

zdroje, bez ohledu na to, zda přijíždějí z České republiky, nebo ze zahraničí. 
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Graf 3: Počet zájemců o placenou prohlídku 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Internetové vyhledávače jsou základním prvkem získání informací o městě, to tvrdí 40 % 

respondentů. Pro rozhodnutí návštěvy Olomouce využilo propagační materiály města 23 % 

respondentů, internetové stránky ubytovacích zařízení pouze 7 % respondentů. Na doporučení 

návštěvy od přátel se v dotazníkovém šetření odkazuje 20 % respondentů a na doporučení 

cestovních kanceláří pouze 7 % respondentů (Hamřík et al., 2018). 

Pro zvýšení návštěvnosti sakrálních památek bude i nadále významným zdrojem osobní 

doporučení kněze. 

 

Závěr 
Z výsledků analýzy je patrný zvyšující se zájem o olomoucký region. Problematickou oblastí z 

pohledu hodnocení turistů zůstává parkování, které je i v případě poutního místa a ZOO téměř 

limitujícím faktorem.  

Mezi nejnavštěvovanější atraktivní místa patří nejužší historické centrum kolem Horního 

náměstí, Radnice s Orlojem a Sloup Nejsvětější Trojice, bazilika Navštívení Panny Marie na 

Svatém Kopečku, a to jak u českých, tak u zahraničních turistů. Při vyhledávání informací 

upřednostňují elektronické informační zdroje. 

Pro podporu prodloužení délky pobytu by bylo vhodné, mimo poskytované služby, nabídnout 

připravené balíčky, které se stanou marketingovým stimulem. Tvorba nových turistických 

balíčků spolu s úpravou těch stávajících, bude motivační složkou pro délku pobytu. Tvorba, 

úprava a propagace cestovních balíčků se však netýká pouze ubytovacích zařízení, ale také 

sportovních možností, kulturních a duchovních zážitků, které díky uspěchané době získávají na 

popularitě.   

Velký význam má propagace před významnými událostmi, o kterých má řada turistů povědomí. 

Cílem je přilákat nové turisty do oblasti. Reklamní kampaň je třeba chápat jako kontinuální 

proces oslovení potenciálních turistů a přilákat je na rozmanité spektrum turistických činností, 

kterými oblast oplývá, a zvýšit tak celkový zájem o cestovní ruch.   

Zásadní slabou stránkou poutního místa je neexistující spolupráce s cestovními kancelářemi. Z 

výše uvedeného přehledu je patrné, že největším problémem poutní turistiky v ČR je 

nedostatečná propagace. Je potřebné se zaměřit na co nejširší cílovou skupinu a rozvoj 

propagace a informovanosti potencionálního turisty s tím, že poutní turistika není věcí jen 

věřících. Nezbytným předpokladem je připravenost památky (zázemí, parkování, průvodce, 

internetové stránky) na zvýšený cestovní ruch. Pro aplikaci uvedených závěrů je základním 

předpokladem pochopení a zájem ze strany vlastníka památky a především společná podpora a 

propagace poutní turistiky v rámci ČR a zahraničí. Za nejslabší stránku baziliky Navštívení 

Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce lze považovat absenci průvodce, který by 
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uskutečnil výklad o bazilice v anglickém jazyce. Tímto krokem by vzrostl nárůst a zájem 

návštěvníků ze zahraničí. 

Ze zjištěných poznatků vyplývá, že poutní turistika se bude dále rozvíjet, cestovní kanceláře, 

spolu s městy a vlastníky sakrálních památek by měly pochopit, že společná propagace je 

klíčovým předpokladem rozvoje turismu. Otázkou dalšího výzkumu je fakt, jaký je zájem 

církve a jaký by byl potencionální efekt rozvoje poutního turismu do „nepřipravených“ 

poutních míst, a jak stanovit hranici udržitelného rozvoje bez negativních dopadů.  
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ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA A MIKROBIOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI CHLEBA OBOHATENÉHO O 1% 

PRÍDAVOK MIKROPRÁŠKU Z HROZNOVÝCH SEMIEN 

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES 

OF BREAD ENRICHED WITH 1% GRAPE SEED MICROPOWDER 

 

Veronika Valková, Hana Ďúranová, Eva Ivanišová, Lucia Gabríny, 

Miroslava Kačániová  

 

Abstrakt: 

Cieľom predkladanej štúdie bolo hodnotenie celkového obsahu polyfenolov a fenolových 

kyselín, antioxidačnej aktivity a mikrobiologických vlastnosti vzoriek chleba obohatených o 1% 

prídavok mikroprášku z hroznových semien (Vitis vinifera L.). Naše výsledky preukázali, že 

prídavok uvedeného mikroprášku signifikantne (P<0,05) zvýšil obsah celkových polyfenolov 

(1,44±0,17 mg GAE.g-1) a fenolových kyselín (1,04±0,04 mg CAE.g-1) a indukoval silnejšiu 

antioxidačnú aktivitu (2,02±0,06 mg TEAC.g-1) obohatených vzoriek chleba v porovnaní 

s kontrolou (0,97±1,44 mg GAE.g-1, 0,60±1,04 mg CAE.g-1 a 1,72±0,08 TEAC.g-1). Rovnako, 

mikrobiologické analýzy preukázali pozitívny vplyv prídavku mikroprášku na kvalitu vzoriek 

chleba (P<0,05) po prvom dni skladovania. Na základe výsledkov zrealizovaných analýz je 

preto možné odporučiť obohacovať pšeničný chlieb 1% prídavkom mikroprášku z hroznových 

semien za účelom zvýšenia jeho nutričnej hodnoty a benefičného vplyvu na ľudské zdravie. 

 

Kľúčové slová: pekárenský výrobok, Vitis vinifera L., antioxidačná aktivita, mikrobiologické 

vlastnosti 

 

Abstract: 

The aim of the present study was to evaluate the total content of polyphenols, phenolic acids, 

antioxidant activity and microbiological properties of bread samples enriched with 1% addition 

of micropowder from grape seeds (Vitis vinifera L.). Our results revealed that the addition of 

micropowder led to a significantly (P<0.05) higher content of total polyphenols (1.44±0.17 mg 

GAE.g-1), phenolic acids (1.04±0.04 mg CAE.g-1) and stronger antioxidant activity (2.02±0.06 

mg TEAC.g-1) of enriched bread samples in comparison with control one (0.97 ± 1.44 mg 

GAE.g-1, 0.60±1.04 mg CAE.g-1 and 1.72±0.08 TEAC.g-1). Moreover, microbiological 

investigation showed a positive effect of the micropowder addition on bread quality after the 

first day of storage (P<0.05). Based on the results of the analyzes carried out it is possible to 

recommend the enrichment of wheat bread with micropowder from grape seeds at 1% in order 

to increse its nutritional value and health benefits. 

 

Key words: bakery product, Vitis vinifera L., antioxidant activity, microbiological properties 
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Úvod 
Súčasné svetové trendy týkajúce sa výroby a konzumácie potravinárskych produktov majú 

spolu so stravovacími návykmi značný vplyv na zdravotné, sociálne a environmentálne aspekty 

ľudského života (Cencic and Chingwaru, 2010). V snahe znížiť prevalenciu chronických 

ochorení spojených s nadmerným oxidačným stresom neustále rastie dopyt po vývoji funkčných 

potravín s pridanou fyziologickou hodnotou (Adefegha, 2018).  

Hroznové semená sú hlavným vedľajším produktom vznikajúcim pri výrobe vína a džúsov, 

ktorý obsahuje vysoké množstvá biologicky aktívnych látok disponujúcich benefičnými 

účinkami na zdravie. Medzi najcennejšie zložky hroznových semien patria polyfenolové látky, 

ktoré sa môžu vyskytovať v monomérnej (napr. epikatechín, epikatechín-3-O-galát a katechín) 

alebo polymérnej forme (prokyanidíny; Mandic et al., 2008). Okrem fenolových zlúčenín 

obsahujú hroznové semená približne 7 - 20% lipidov, 35% potravinovej vlákniny, 11% 

bielkovín, 3% minerálov a 7% vody (s ohľadom na sušinu; Shinagawa et al., 2015). Navyše, 

výsledky viacerých vedeckých štúdií preukázali, že extrakty z hroznových semien disponujú 

antioxidačnými, kardioprotektívnymi, protirakovinovými, protizápalovými, antimikrobiálnymi 

(Xia et al., 2010) a antimutagénnymi vlastnosťami (Meral and Dogan, 2013). Vzhľadom na 

uvedené fakty sú hroznové semená sľubnou surovinou využívanou pri produkcii doplnkov 

výživy s vysokou antioxidačnou aktivitou so zreteľom na elimináciu rizika vzniku 

aterosklerózy a komplikácií súvisiacich s cukrovkou, znižovanie hladiny cholesterolu, 

prevenciu rakoviny a urýchlenie hojenia rán (Selcuk et al., 2011; Dasgupta and Klein, 2014). 

Z uvedených dôvodov bola predložená štúdia zameraná na hodnotenie vplyvu 1% prídavku 

mikroprášku z hroznových semien na chemické zloženie, antioxidačnú aktivitu a 

mikrobiologickú kvalitu vyhotovených vzoriek chleba. Výsledky našej štúdie môžu poskytnúť 

rozšírený obraz o hroznových semenách ako o potenciálnej funkčnej prísade využívanej v 

pekárenskom priemysle. 

 

1.   MATERIÁL A METÓDY 
 

1.1 Proces výroby chleba 

Pšeničná múka (T-650) použitá v našom experimente bola získaná z mlynu Mlyn Zrno (Veľké 

Hoste, Slovenská republika). Múka bola obohatená o 1% prídavok mikroprášku z hroznových 

jadier (s veľkosťou častíc 10 μm), ktorý bol komerčne vyrobený spoločnosťou Slovak Wine 

(Slovenská republika). Ostatné suroviny ako soľ (Solné Mlýny, a.s., Česká republika), 

sacharóza (Považský cukor, a.s., Slovenská republika) a sušeného droždie (Dr. Oetker, s.r.o, 

Slovenská republika) boli zakúpené v miestnom supermarkete.  

Vzorky chleba boli pripravené podľa metódy Burešovej et al. (2017) s niekoľkými úpravami 

(Obrázok 1). Receptúra pozostávala zo zmesi múky, vody (60 g.100 g-1), sušeného droždia (2 

g.100 g-1), soli (2 g.100 g-1) a sacharózy (1 g.100 g-1). V prvom kroku bolo droždie reaktivované 

roztokom sacharózy pri teplote 35 °C počas 10 minút. Za účelom prípravy cesta boli všetky 

suroviny miešané počas 6 minút v laboratórnom miesiči cesta Diosna (DIOSNA SP 12, 

DIOSNA Dierks & Söhne GmbH, Osnabrück, Nemecko). Získané vzorky cesta boli následne 

vložené do laboratórnej kysiarne (MIWE CUBE, Pekass Ltd, Plzeň, Česká republika), v ktorej 

boli 40 minút inkubované pri teplote 32 °C (85% relatívna vlhkosť). Nakysnuté bochníky 

chleba boli pečené v laboratórnej peci (MIWE CUBE, Pekass Ltd, Plzeň, Česká republika) v 

dvoch fázach: v I. fáze pri teplote 180 °C s prídavkom 160 ml pary počas 17 minút a v II. fáze 

pri teplote 210 °C počas 10 minút. Po upečení sa bochníky chleba ponechali na voľné 

vychladnutie pri izbovej teplote (2 h) a následne boli podrobené jednotlivým analýzam. 

Celkovo bolo vyrobených 6 bochníkov chleba, t. j. 3 bochníky chleba v rámci každej 

experimentálnej skupiny.  

 



75 
 

 
Obrázok 1: Pripravené vzorky chleba. 

 

1.2 Chemikálie 

Všetky chemikálie použité pri experimentoch disponovali analytickou kvalitou a boli zakúpené 

od spoločnosti Reachem (Bratislava, Slovensko) a Sigma Aldrich (SaintLouis, Missouri, USA). 

 

1.3 Analýza antioxidačnej aktivity, celkového obsahu polyfenolov a fenolických kyselín 

 

1.3.1 Extrakcia vzoriek 

Na analýzu antioxidačnej aktivity, celkového obsahu polyfenolov a fenolických kyselín sa zo 

vzoriek chleba pripravili etanolové extrakty. Na tento účel sa 0,5 g vzorky chleba extrahovalo 

v 20 ml 80% etanolu počas 2 hodín a následne sa suspenzia centrifugovala pri 4000 x g počas 

10 minút v laboratórnej centrifúge (Rotofix 32A, Hettich, Spenge, Nemecko). Na analýzy boli 

ďalej použité supernatanty. 

 

1.3.2 Stanovenie antioxidačnej aktivity 

Antioxidačná aktivita vzoriek chleba bola determinovaná pomocou DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) metódy (Ivanišová et al., 2020). Vzorky extraktu v objeme 1 ml boli pridané k 

4 ml roztoku DPPH (0,025 g DPPH.100 ml-1 etanolu). Následne bola pomocou 

spektrofotometra (Jenway 6405, Cole-Parmer, Stone, Spojené kráľovstvo) stanovená 

absorbancia reakčnej zmesi pri vlnovej dĺžke 515 nm. Antioxidačná aktivita vzoriek bola 

vyjadrená na základe kalibračnej krivky Troloxu (syntetický analóg vitamínu E) v mg TEAC 

na gram vzorky (TEAC – Trolox ekvivalent antioxidačnej kapacity). 

 

1.3.3 Stanovenie celkových polyfenolov 

Celkový obsah polyfenolov bol stanovený metódou s využitím Folin-Ciocalteu činidla 

(Ivanišová et al., 2020). V tomto prípade sa 0,2 ml extraktu zmiešalo s 0,2 ml činidla Folin-

Ciocalteu, 2 ml 200 g.l-1 Na2CO3 a 8,8 ml destilovanej vody. Takto pripravená zmes bola po 

dobu 30 min ponechaná v tme a následne bola zmeraná jej absorbancia pri vlnovej dĺžke 700 

nm (Jenway 6405 UV/Vis). Výsledné hodnoty boli prepočítané na základe kalibračnej krivky 

kyseliny gallovej a boli vyjadrené v mg GAE (ekvivalent kyseliny gallovej) na gram vzorky. 

1.3.4 Stanovenie celkových fenolových kyselín 

Obsah celkových fenolových kyselín bol stanovený podľa metódy uvedenej v štúdii 

Godočíková et al. (2020). V prvom kroku sa zmiešalo 0,5 ml každého extraktu s 0,5 ml 0,5 

mol/l HC1, 0,5 ml Arnowho činidla (100 g/l NaNO2 a 100 g/l Na2MoO4), 0,5 ml 1 mol/l NaOH 

a 0,5 ml destilovanej vody. Následne bola stanovená absorbancia reakčnej zmesi pri vlnovej 
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dĺžke 490 nm (Jenway 6405 UV/Vis). Ako štandard bola použitá kyselina kávová a výsledky 

boli vyjadrené v mg CAE (ekvivalent kyseliny kávovej) na gram vzorky. 

 

1.4 Mikrobiologická analýza 

Na mikrobiologickú analýzu vzoriek chleba bola použitá platňová zrieďovacia metóda. Plátky 

chleba boli jednotlivo balené do priehľadných polyetylénových vreciek a následne boli 

uskladnené v laboratórnych podmienkach počas 4 dní. Rast mikroorganizmov bol meraný v 

každý deň skladovania. Základné riedenie (10-1) bolo získané 30-minútovou homogenizáciou 5 

g vzorky a 45 ml destilovanej vody. Na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov bolo 

použité ako médium Plate count agar (PCA; Oxoid, Basingstoke, Spojené kráľovstvo), zatiaľ 

čo na stanovenie koliformných baktérií bol použitý agar s kryštálovou violeťou, neutrálnou 

červeňou, žlčovými soľami a laktózou a na stanovenie mikroskopických húb a kvasiniek bol 

použitý  agar so sladinovým extraktom (MEA; Oxoid) suplementovaný brómkrezolovou 

zelenou. Následne sa na povrch platní naočkovalo 0,1 ml suspenzie, pričom po realizácii tohto 

kroku boli platne kultivované za presne stanovených podmienok: celkové mikroorganizmy pri 

teplote 30 °C po dobu 48 – 72 hodín; koliformné baktérie pri teplote 37 °C počas 24 – 48 hodín; 

kvasinky a mikroskopické huby pri teplote 25 °C počas 5 dní. Po kultivácii boli spočítané 

jednotlivé kolónie mikroorganizmov na platniach. 

 

1.5 Štatistická analýza 

Všetky analýzy boli uskutočnené triplikátne. Údaje boli štatisticky hodnotené prostredníctvom 

programu Prism 8.0.1 (GraphPad Software, San Diego, Kalifornia, USA). Významné rozdiely 

medzi analyzovanými skupinami vzoriek boli hodnotené pomocou jednosmernej analýzy 

rozptylu (ANOVA) a Tukeyho testu. Hladina významnosti bola stanovená na P < 0,0001, P < 

0,001, P < 0,01 a P < 0,05. 

 

2.   VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

2.1 Chemické zloženie chleba 

Aplikácia 1% prídavku mikroprášku z hroznových semien do chleba viedla k významnému 

zvýšeniu obsahu celkových polyfenolov (P < 0,01) a celkových fenolových kyselín (P < 0,0001) 

a k zosilneniu antioxidačnej aktivity (P < 0,01; Tabuľka 1) uvedeného pekárenského výrobku.  

 

Tabuľka 1: Antioxidačná aktivita a chemické zloženie vzoriek chleba. 

Vzorky Antioxidačná aktivita 

[mg TEAC.g-1] 

Celkové polyfenoly 

[mg GAE.g-1] 

Fenolové kyseliny 

[mg CAE.g-1] 

0% 1,72 ± 0,08 a  0,97 ± 0,17 a 0,60 ± 0,02 a  

1%  2,02 ± 0,06 b 1,44 ± 0,32 b 1,04 ± 0,04 b 

Priemerná hodnota ± smerodajná odchýlka. Hodnoty, za ktorými v rovnakom stĺpci nasledujú 

rôzne horné indexy sú signifikantne odlišné (P < 0,05). 

 

Vyšší obsah polyfenolov a silnejšia antioxidačná aktivita vzoriek chleba obohatených o prášok 

z hroznových semien bola v porovnaní s kontrolou zaznamenaná aj v iných štúdiách (Meral 

and Dogan, 2013; Meral and Köse, 2019). Tang et al. (2019) navyše poukazujú na pozitívny 

korelačný vzťah medzi obsahom celkových polyfenolov a antioxidačnou aktivitou. Z 

uvedeného dôvodu je možné pri primárnom skríningu funkčných potravín s vysokým obsahom 

antioxidantov považovať zastúpenie ich polyfenolov za indikátor ich schopnosti vychytávať 

voľné radikály (Bhol et al., 2016). Naše výsledky naznačujú, že mikroprášok vyrobený 
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z hroznových semien môže byť sľubnou ingredienciou zvyšujúcou funkčné vlastnosti 

pšeničného chleba.  

 

2.2 Mikrobiologické vlastnosti chleba počas skladovania 

Výsledky mikrobiologického hodnotenia vzoriek chleba (kontrola, obohatený chlieb) počas 4 

dní skladovania odhalili absenciu rastu kolónií koliformných baktérií, kvasiniek a 

mikroskopických húb. Na druhej strane sa hodnoty celkového počtu mikroorganizmov 

v priebehu skladovania pohybovali v rozmedzí od 1,36 ± 0,07 log KTJ.g-1 do 2,27 ± 0,14 log 

KTJ.g-1 v prípade kontroly; a v rozmedzí od 1,16 ± 0,14 log KTJ.g-1 do 2,44 ± 0,08 log       

KTJ.g-1 v obohatených bochníkoch chleba (Tabuľka 2). Štatisticky významný pokles (P < 

0,001) počtu celkových mikroorganizmov bol zaznamenaný vo vzorkách obohateného chleba 

v prvom dni skladovania v porovnaní s kontrolnou vzorkou, naznačujúc antimikrobiálnu 

aktivitu 1% prídavku mikroprášku. V ostatných dňoch skladovania neboli zaznamenané 

štatisticky významné rozdiely medzi oboma analyzovanými vzorkami uvedeného pekárenského 

výrobku.  

 

Tabuľka 2: Celkový počet mikroorganizmov vo vzorkách chleba v priebehu skladovania (log 

KTJ.g-1). 

Vzorky Deň 0 Deň 1 Deň 2  Deň 3 Deň 4 

0% 1,36 ± 0,07 a 1,57 ± 0,09 a  2,05 ± 0,10 a 2,13 ± 0,01 a 2,27 ± 0,14 a 

1% 1,16 ± 0,14 a 0,89 ± 0,11 b 2,15 ± 0,14 a  2,18 ± 0,03 a 2,44 ± 0,08 a 

Priemerná hodnota ± smerodajná odchýlka. Hodnoty, za ktorými v rovnakom stĺpci nasledujú 

rôzne horné indexy sú signifikantne odlišné (P < 0,05). 

 

Vo všeobecnosti je známe, že mikrobiálne znehodnotenie pekárenských výrobkov spôsobujú 

vláknité huby a baktérie. V prípade, ak výrobky neobsahujú konzervačné látky, ich 

predpokladaná doba trvanlivosti je približne 3 – 4 dni (Pagani et al., 2006). Jednou z možností 

predĺženia doby trvanlivosti pekárenských produktov môže byť aj využitie hroznových semien, 

ktoré vďaka vysokému obsahu polyfenolov disponujú antimikrobiálnymi vlastnosťami (Iuga 

and Mironesa, 2020). Za najefektívnejšiu zlúčeninu inhibujúcu rast mikroorganizmov je 

považovaná kyselina gallová, ktorej prítomnosť bola detegovaná aj v prípade nášho 

mikroprášku (Valková et al., 2020). Predpokladáme, že vymiznutie antimikrobálnej aktivity 

1% prídavku mikroprášku z hroznových semien v experimentálnej vzorke chleba po prvom dni 

skladovania (demonštrované absenciou signifikantných rozdielov medzi skupinami) môže 

súvisieť s vyčerpaním kapacity celkových polyfenolov uplatňujúcej sa pri inhibícií 

mikrobiálneho rastu. 

 

Záver 
Hroznové semená sú zaujímavou alternatívou tradičných antioxidantov využívaných pri výrobe 

potravín. V predkladanej štúdii sme sa preto zamerali na analýzu chemického zloženia, 

antioxidačnej aktivity a antimikrobiálnych vlastností vzoriek chleba obohatených o 1% 

prídavok mikroprášku z hroznových semien. Naše výsledky preukázali, že obohatený chlieb 

disponoval v porovnaní s kontrolou signifikantne vyšším obsahom celkových polyfenolov, 

fenolových kyselín a silnejšou antioxidačnou aktivitou (P<0,001). Navyše, analýza 

mikrobiálnych vlastností skladovaných vzoriek chleba preukázala pozitívne účinky prídavku 

mikroprášku na kvalitu chleba, a to po prvom dni skladovania (P<0,05). Na základe získaných 

výsledkov je možné vyvodiť záver, že 1% prídavok mikroprášku z hroznových semien zlepšuje 

výživové vlastnosti chleba, čo predikuje jeho využitie v podobe cennej bezlepkovej prísady v 

pekárenských technológiách pri vývoji inovovaných produktov so zdraviu prospešnými 

účinkami na ľudský organizmus. 
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RAW STRAVA A JEJÍ ÚČINKY NA LIDSKÝ ORGANISMUS  

RAW FOOD AND ITS EFFECTS ON HUMAN ORGANISM 

 

Helena Velichová, Miroslav Fišera, Libor Červenka,  

Eva Lukášková, Pavla Burešová  

 

Abstrakt: 

Práce je zaměřena na raw food dietu obecně a její využití v gastronomii. Cílem je definovat 

raw food dietu, charakterizovat běžně konzumované potraviny při dodržování této diety a 

poskytnout stručný přehled historie této diety založené na konzumaci syrové stravy. Jsou zde 

uvedeny jak pozitivní účinky této stravy na lidské zdraví, vliv na onkologická a kardiovaskulární 

onemocnění, tak i potenciální zdravotní rizika způsobená minimálně tepelně upravenými 

potravinami, rizika mikrobiální a chemické kontaminace, ale i nutriční nedostatečnost. 

Klíčová slova: Syrová strava, raw food dieta, vitariánství, nutriční nedostatečnost, zdravotní 

rizika  

Abstract: 

The work is focused on the raw food diet generally and its use in gastronomy. The aim is to 

define a raw food diet, to characterize commonly consumed foods while adhering to this diet, 

and to provide a brief overview of the history of this diet based on the consumption of raw food. 

There are positive effects of this diet on human health, the impact on cancer and cardiovascular 

disease, as well as potential health risks caused by minimally heat-treated foods, risks of 

microbial and chemical contamination, as well as nutritional deficiencies. 

Key words: Raw food, raw food diet, vitarianism, nutritional insufficiency, health risks  

Úvod 
Diety založené na konzumaci minimálně upravené stravy v dnešní době nabírají na popularitě. 

Je tomu tak zejména díky množství prospěšných látek, které jsou v ovoci a zelenině přítomny 

především v jejich tepelně neopracované formě a vysokou teplotou dochází k jejich částečným 

či úplným ztrátám. Jedním ze stravovacích stylů, které podporují konzumaci potravin bez 

tepelného ošetření je právě vitariánství, kterému je věnována tato práce. To však nemusí být 

chápáno pouze jako úprava stravovacích návyků, diety vyřazující živočišné produkty mnozí 

lidé dodržují také z etických či enviromentálních důvodů. 

Cílem práce je poukázat na pozitivní účinky RAW stravy na lidský organismus, ale  

i možná zdravotní rizika syrové stravy od nutriční nedostatečnosti přes mikrobiální rizika. 

 

1.   SYROVÁ STRAVA – RAW FOOD 
Pojmem „raw food“ se označují potraviny, které před konzumací nebyly upraveny teplotou 

vyšší než 40,6-47,7 °C, přesná hodnota však není stanovena a názory v literatuře se různí 

(Hanušková et al., 2017). Stravování podle pravidel této diety zahrnuje zejména nezpracované 

potraviny, jejím základem je tedy zelenina, ovoce a ořechy (Bailey, 2015). Dá se tedy říci, že 

raw food dieta je odnož veganství s restrikcí tepelné úpravy stravy. Ojediněle někteří příznivci 
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tohoto stravovacího stylu konzumují i syrové mléko, maso a vejce (Hanušková et al., 2017). 

Je nutno rozlišovat mezi syrovou a živou stravou – jako živá strava jsou označovány potraviny, 

které jsou enzymaticky bohaté a nejsou žádným způsobem zahřívány, zatímco pojem syrová 

strava sdružuje všechny potraviny, které se konzumují v nevařeném stavu. Z toho vyplývá, že 

veškerá živá strava spadá také pod pojem syrová strava, ale ne každý zástupce ze skupiny syrové 

stravy se může řadit mezi stravu živou. Mnoho syrových potravin ale lze „oživit“ např. 

procesem klíčení. Hlavním benefitem konzumace živých potravin je zejména příjem aktivních 

enzymů, které jsou při běžné teplotě vaření (zhruba 175 °C až 220 °C) denaturovány. Tyto 

enzymy pak usnadňují proces zažívání (Russo, 2012). Z hlediska nutričních požadavků je pro 

všechny diety založené na vysokém příjmu syrové stravy charakteristický vysoký příjem 

vlákniny, sacharidů a nízký příjem tuků. Přestože je tedy tato strava bohatá zejména na vitamíny 

a minerální látky, je nutné zvážit, zda je zaručen dostatečný příjem esenciálních mastných 

kyselin a vitamínů rozpustných v tucích. Některé druhy ovoce a zeleniny také mohou ve své 

syrové formě obsahovat antinutriční a toxické látky (Kwanbunjan et al., 2000). S žádnou či 

velmi mírnou tepelnou úpravou (pomocí sušiček) ale souvisí také problém mikrobiální 

kontaminace a myšlenka, že přestože jsou prospěšné enzymy ve stravě zachovány, jsou 

následně při průchodu trávicím systémem inaktivovány vysoce kyselým prostředím žaludku 

(Cunningham, 2004). 

Pro někoho se může jednat pouze o způsob stravování, pro mnohé se ale dieta založená na 

syrové stravě stává životní filozofií, což je spojeno s větší zájmem a starostí nejen o vlastní 

zdraví, ale také o životní prostředí (Bailey, 2015). Při dotazování osob, které se stravují raw 

vegansky (konzumují pouze rostlinné produkty, které nejsou tepelně upraveny), bylo zjištěno, 

že větší tendence k tak radikální změně ve stravování mají zejména lidé, kterým bylo 

diagnostikováno vážné onemocnění a mění tedy své stravovací návyky zejména kvůli 

zdravotním benefitům (Link a Jacobson, 2008). 

 

1.1 Teorie syrové stravy 

Teorií syrové stravy se rozumí soubor myšlenek, které tvrdí, že syrová strava má větší zdravotní 

benefity než strava vařená a zpracovaná. Bylo formulováno šest základních principů živé 

výživy. Prvním principem je konzumace stravy, která je živá a její enzymy nejsou inaktivovány. 

Konzumace vařené stravy totiž vyžaduje, aby tělo produkovalo znatelně vyšší množství enzymů 

a energie potřebné pro trávení potravy. S tím souvisí také princip konzumace čerstvých a 

organických potravin, zejména je kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů a ochranu 

půdy, což znamená, že při pěstování nejsou používány konvenční pesticidy, syntetická hnojiva 

a geneticky modifikované organismy. Třetím principem je preference čistě veganské stravy. 

Jako jeden z principů teorie syrové stravy je brána také vibrační teorie vycházející z kvantové 

fyziky, která popisuje, že všechny látky vydávají určité množství energie v podobě vibrací a 

živé věci vyzařují energie více než neživé věci. Z toho vyplývá, že při konzumaci živých 

potravin je do organismu přijímáno mnohem více energie. Dalším principem je pravidelný 

příjem šťáv z ovoce a zeleniny, kdy je hlavním principem oddělení vlákniny od tekutiny plné 

vitamínů a minerálních látek, což usnadní práci zažívacímu systému. Další možností je pití 

smoothies, které jsou vyráběny rozmixováním ovoce a zeleniny a díky tomu není výsledný 

nápoj obohacen o vlákninu. Poslední princip je formulován jako dodržování pravidel 

kombinace potravin, čímž se rozumí nejíst v jednom pokrmu současně bílkoviny a sacharidy, 

jíst čerstvé ovoce pouze na lačný žaludek a nekombinovat jej s dalšími potravinami. Mezi 

pravidla patří také konzumace ořechů a semen pouze jako samostatných pokrmů a kombinace 

sušeného ovoce pouze s jiným sušeným ovocem či např. avokádem nebo banánem. Tyto 

pravidla kombinace potravin slouží k ideální regulaci času, po který se potrava nachází 

v trávicím ústrojí (Russo, 2012). 
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1.2 Historie raw food 

Základ syrové stravě položili pravděpodobně Esejci, kteří byli příslušníky náboženské skupiny 

žijící na březích Mrtvého moře. Jako první popsali vliv syrové stravy na tělesný, duševní i 

duchovní stav člověka. Jejich učení bylo zaznamenáno na svitcích zhruba ve  

2. století před naším letopočtem a je z nich patrné, že strava Esejců byla složena z ovoce, 

zeleniny a zrna, semen, ořechů a sušeného ovoce. Při svém stravování také hojně využívali 

půsty (Russo, 2012).  

Prvním významným propagátorem syrové stravy byl švýcarský lékař Dr. Bircher-Benner, který 

na přelomu 19. a 20. století studoval a publikoval své poznatky o syrové stravě. Jako první 

stanovil stravování pouze syrovou stravou jako zdraví prospěšné a tuto dietu praktikoval a 

předepisoval ji svým pacientům. Sám tvrdil, že se díky této dietě zlepšil stav jeho zažívacího 

traktu. Pravděpodobně byl také jedním z prvních lékařů, který si uvědomil spojitost mezi 

vysokým podílem tepelně zpracované stravy a nemocí pacientů (Russo, 2012).  

Jednou z nejvýznamnějších propagátorek syrové stravy dnešní doby je Victoria Boutenko. Ta 

ve své knize „Zelená pro život“ poukazuje na podobnost genomů člověka a šimpanze, které 

jsou téměř z 99,4 % shodné, vysvětluje také biomedicínský význam šimpanzů pro výzkum 

lidských chronických i infekčních chorob a testování bezpečnosti a účinnosti léčiv a vakcín. 

Boutenko se snaží najít logickou souvislost mezi fylogenetickou příbuzností těchto druhů a 

jejich racionální výživou – předpokládá tedy, že pokud jsou naše genomy na 99,4 % shodné, 

logicky by naše strava měla být také na 99,4 % shodná (Boutenko, 2016). 

 

1.3 Potravinová pyramida raw food   

Potravinová pyramida je grafickým vyjádřením ideálního složení stravy, v případě raw food 

pyramidy (Obrázek 1) se tedy jedná o pomůcku k vyváženému složení vitariánské stravy. Každé 

patro představuje určitou skupinu potravin a jejich přibližné množství, které by měl člověk za 

den zkonzumovat. Základ pyramidy tvoří listová zelenina, tzv. „zelené potraviny“ – to 

představuje zásadní rozdíl oproti potravinové pyramidě konvenční stravy, kde jsou často 

uváděny v prvním patře celozrnné výrobky nebo oproti paleo dietě, kde se do prvního patra 

běžně zakresluje maso a vejce. V navazujícím patře jsou uvedeny ostatní druhy zeleniny 

a ovoce a tyto dvě patra tedy tvoří fundamentální složky vitariánské stravy. Další dvě patra 

obsahují klíčky a ořechy, které představují zdroj bílkovin a tuků. Poslední dvě patra obsahují 

bylinky, lahůdkové droždí a mořské řasy, které lze považovat zá významné zdroje 

makronutrientů a jejich zastoupení v jídelníčku je tedy opodstatněné (Mitchell, 2020). 

Přestože se jídelníček vitariánů může zdát příliš restriktivní a omezující pouze na ovoce 

a zeleninu, není tomu tak. Klíčovými surovinami pro přípravu syrových jídel jsou také ořechy 

a semena, které jsou pro začínající vitariány základním zdrojem bílkovin (Russo, 2012). Dle 

Victorie Boutenko však lze pokrýt potřebu všech esenciálních aminokyselin pouze kombinací 

listové zeleniny (Boutenko, 2010). Jídelníček vitariánů tedy nelze souhrnně charakterizovat, 

např. V. Boutenko svůj jídelníček staví převážně na zelených smoothies a mixovaných 

zeleninových polévkách, kterým přikládá vysokou výživovou hodnotu (Boutenko, 2010), 

mnozí autoři se ale snaží vymýšlet sofistikovanější jídla, např. saláty, jogurty z rostlinných mlék 

či pudinky (Bailey, 2015). Ze semen a ořechů lze po jejich namáčení také vytvořit různé chipsy, 

krekry anebo placky, které se následně mohou vysoušet na topení nebo v troubě do maximální 

povolené teploty (Skřička, 2017).  
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Obrázek 1: Raw food potravinová pyramida (Rolus, 2020) 

 

2.   POZITIVNÍ ÚČINKY RAW STRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Již dlouho je známo, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné. Díky výzkumu v této oblasti 

však teprve začínáme chápat, proč tomu tak je – ovoce a zelenina obsahují mnoho bioaktivních 

látek, jejichž obsah je dán nejen genetickou informací dané plodiny, ale také způsobem 

pěstování, skladování a zpracováním dané suroviny (Skinner a Hunter, 2013). Mnoho druhů 

ovoce či zeleniny je tedy předmětem studií díky jejich vysokému obsahu bioaktivních látek, 

např. polyfenolů, fytoestrogenů a antioxidantů. Diety bohaté na ovoce a zeleninu jsou 

doporučovány pro jejich vysoký obsah vitamínů (zejména vitamínů C a A), minerálních látek 

(draslíku) a antioxidantů. Za důležitý přínos je považován také obsah vlákniny, která se 

významně podílí na normálním fungování zažívání. Obsah vlákniny v ovoci či zelenině je 

ovlivněn také mírou zpracování dané potraviny. Loupání ovoce a zeleniny obecně snižuje obsah 

vlákniny v ovoci, stejně tak jako odstraňování vnitřních membrán např. u citrusů. Vybrané 

skupiny ovoce a zeleniny jsou dále studovány pro jejich typický obsah určitých látek (např. 

polyfenolických látek, fytoestrogenů či antioxidantů), které ovlivňují lidský organismus a 

mohou mít potenciál při léčbě různých onemocnění (Slavin, 2012).  

Syrová strava je také zkoumána pro svůj pozitivní vliv na psychické zdraví jedinců. Je 

předpokládáno, že vyšší obsah mikronutrientů u syrového ovoce a zeleniny (oproti vařenému a 

konzervovanému ovoci a zelenině) by mohl mít pozitivní vliv na symptomy deprese, úzkosti, 

špatnou či dobrou náladu. Přestože byla nalezena korelace mezi zvýšeným příjmem syrového 

ovoce i zeleniny a zlepšením psychického stavu testovaných jedinců, nelze jednoznačně říci, že 

má konzumace nezpracovaného ovoce a zeleniny přímý vliv na zlepšení psychického stavu. Je 

potřeba provést další výzkumy v této oblasti (Brookie et al., 2018). 

Bylo prokázáno, že stravovací návyky založené na konzumaci rostlinné stravy mohou být 

přínosné při hubnutí, poruchách metabolismu sacharidů a lipidů či vysokém krevním tlaku. 

Obecně mohou být také sníženy rizika onemocnění rakovinou či kardiovaskulárními 



84 
 

chorobami. Vždy je ale nutné zvážit diagnózu a rodinnou anamnézu každého jedince, podle 

kterých je nastaven dietní režim tak, aby odpovídal obecným výživovým doporučením při 

daném onemocnění. U pacientů s vysokým krevním tlakem je spolu s dodržováním diety 

založené na rostlinných zdrojích nutné dodržovat také nízký příjem sodíku. Pacientům, kteří 

jsou obézní a trpí diabetem 2. typu, je doporučeno zahrnout do své stravy více zeleniny než 

ovoce, které je bohatší na jednoduché sacharidy. Ovoce a zelenina, které obsahují strumigenní 

látky, tzv. goitrogeny, mohou v syrovém stavu představovat riziko pro pacienty s onemocněním 

štítné žlázy. Jedná se např. o košťálovou zeleninu, sladké brambory, či kukuřici. Dietu 

založenou na konzumaci rostlinné stravy je tedy možné praktikovat jako prevenci a podpůrnou 

léčbu při chronických onemocněních (Tuso et al., 2013).  

 

2.1 Vliv konzumace syrové stravy na onkologická onemocnění    

Protektivní účinky syrové zeleniny a ovoce byly zkoumány u kuřáků a bývalých kuřáků 

s diagnostikovanou rakovinou plic v japonské nemocnici v Nagoyi. Studie probíhala na 282 

mužích, kteří byli ve věku 30-84 let a byli diagnostikováni v letech 1988-1991. Jako kontrolní 

subjekty byli voleni muži o stejném věku (±1 rok), kteří neměli žádná nádorová onemocnění. 

Dle jejich postoji ke kouření tabáku byli rozdělení do tří kategorií – kuřáci, bývalí kuřáci a 

nekuřáci. V této studii bylo zjištěno, že relativní riziko rakoviny plic se snižuje se zvyšujícím 

se příjmem syrového ovoce a syrové zeleniny, např. denní příjem hlávkového salátu či zelí 

může vést až k polovičnímu relativnímu riziku onemocnění rakovinou plic (Gao et al., 1993). 

V nejnovější metaanalýze spojující osm dříve publikovaných studií týkajících se rizika 

rakoviny plic u subjektů s různými postoji ke kouření tabáku byla nalezena negativní korelace 

mezi sníženým rizikem rakoviny plic a zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny u kuřáku. 

U bývalých kuřáků a nekuřáků tento vztah nebyl významný. Analýza ukazuje, že již příjem 100 

g ovoce či zeleniny za den může u kuřáků snižovat riziko onemocnění rakovinou plic až o 2 % 

(Yang et al., 2019).  

V letech 1998-2000 byla v německém Heidelbergu provedena případová studie zabývající se 

vlivem syrové zeleniny, celkové (syrové i vařené) zeleniny a celozrnných produktů na rizikové 

faktory rakoviny prsu. Vliv výživy na nádorová onemocnění prsu je stále nejasný, na rozdíl od 

jiných faktorů, např. dědičnosti, které jsou dnes již považovány za rizikové faktory pro 

rozvinutí rakoviny prsu. Studie byla provedena formou dotazníkového šetření u 315 žen ve věku 

25-75 let s pozitivním histologickým nálezem. Kontrolními subjekty byli pacienti stejné 

nemocnice přijati s akutními problémy na kožní, otorhinolaryngologické a ortopedické 

oddělení. Výsledky této studie naznačují, že vyšší příjem vitamínů C a B9, -karotenu a zinku 

v potravě může hrát protektivní roli v prevenci rakoviny prsu a snižovat tak riziko rozvinutí 

tohoto onemocnění. Naopak pro vařenou zeleninu, vlákninu, vitamín E, vápník, měď a železo 

nebylo nalezeno žádné spojení s rizikovými faktory pro rakovinu prsu (Adzersen et al., 2003). 

Vliv příjmu syrového ovoce a zeleniny byl zkoumán také při nádorových onemocněních štítné 

žlázy u 111 žen v Jižní Korey s maligním histologickým nálezem a 115 žen s benigním 

histologickým nálezem. Jako kontrolní subjekty pro tuto studii sloužily ženy s negativním 

ultrazvukovým nálezem přiřazeny ke studovaným subjektům dle věku (±2 roky). Ze studie 

vyplývá, že zvýšený příjem syrové zeleniny a některých typů ovoce (kaki a mandarinek) může 

snižovat riziko maligní i benigní formy rakoviny štítné žlázy a může hrát také důležitou roli při 

prevenci raných fází těchto onemocnění (Jung et al., 2013). 

Jedna z dalších metaanalytických studií ukazuje např. na signifikantně snížené riziko 

nosohltanového karcinomu při zvýšeném příjmu citrusového ovoce – při konzumaci citrusů 4x 

týdně dochází až k 20% snížení rizika rozvoje karcinomu nosohltanu (Feng et al., 2019). 

Také u nádorových onemocnění tlustého střeva je intenzivně zkoumán vliv výživy na jejich 

prevenci, rozvoj a doprovodnou léčbu. Flavonoidy běžně přítomné v ovoci a zelenině vykazují 

pozitivní regulační vliv na buňky karcinomu tlustého střeva nejen díky své antioxidační a 

protizánětlivé aktivitě, ale také při expresi buněčných apoptických faktorů. Lze tedy říci, že 

flavonoidy mohou snižovat riziko kolorektálního karcinomu a je možné, že by mohly být 
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využívány jako podpůrný prvek při stávající léčbě díky synergiím s běžnými léčivy 

používanými při léčbě onkologických onemocnění (Afshari et al., 2019).  

 

2.2 Vliv konzumace syrové stravy na kardiovaskulární onemocnění 

Spojitost mezi konzumací ovoce či zeleniny a onemocněními kardiovaskulárního systému je 

zkoumána již po několik desetiletí, např. Douglas et. al. (1985) ve své studii z roku 1985 

popisují vliv raw food diety na vysoký krevní tlak a obezitu. Jako vzorek pro tuto studii bylo 

vybráno 32 pacientů, kteří trpěli hypertenzí. Byl posuzován diastolický tlak, který byl u 

vybraných jedinců vyšší než 90 mmHg. Skupina se skládala z 21 mužů a 11 žen. Z celého 

vzorku mělo také 28 osob nadváhu. Pacientům účastnícím se studie bylo doporučeno, aby do 

svého stravování zahrnuli nejméně 40 % nevařené stravy, tj. ovoce, zeleniny, ořechů, olejů, 

popř. syrového mléka (ostatní potraviny živočišného původu nebyly v syrovém stavu 

doporučovány). Pacienti dodržovali takhle upravené stravovací návyky v průměru 6,7 měsíce a 

průměrný příjem nevařené stravy byl 62 % přijaté energie. Bylo pozorováno jak snížení váhy 

pacientů (průměrně o 3,8 kg), tak snížení diastolického tlaku (v průměru o 17,8 mmHg). Autoři 

tedy naznačují významnou spojitost mezi konzumací syrové stravy a snížením váhy a 

diastolického tlaku (Douglas et al., 1985). 

Oude Griep se svou skupinou popisují vliv syrového a zpracovaného ovoce a zeleniny na 

četnost kardiovaskulárních onemocnění v desetileté kohortové studii. Testovaná skupina se 

skládala z 20 069 mužů a žen ve věku 20-65 let žijících v Nizozemí. Žádný z účastníků neměl 

na začátku studie žádné kardiovaskulární problémy. Studie naznačuje, že vyšší příjem ovoce a 

zeleniny ve stravě (ať už syrové, nebo zpracované) může pomoci ke snížení počtu případů 

kardiovaskulárních onemocnění (Oude Griep et al., 2010). Z další publikace vycházející ze 

stejné studie je však patrné, že konzumace syrového ovoce a zeleniny přispívá ke snížení 

četnosti ischemické i hemoragické cévní mozkové příhody, což je dle autorů díky vyššímu 

obsahu vitamínu C, draslíku, flavonoidů a dalších bioaktivních sloučenin, jejichž koncentrace 

je znatelně vyšší v tepelně neopracovaném ovoci a zelenině (Oude Griep et al., 2011). 

Jelikož choroby oběhového systému patří v USA k jedné z nejčastějších skupin onemocnění a 

jsou ve většině případů léčeny podáváním léků, představují také značnou ekonomickou zátěž 

pro pacienty. V rámci studie, která se konala v americkém Texasu, bylo zjišťováno, zda 

pacientům užívajícím léčiva např. pro snížení krevního tlaku není možné pouze snížit dávky 

léků a změnit stravovací návyky. Skupina 31 pacientů kardiovaskulární kliniky ve věku 32-69 

let se zvýšeným krevním tlakem (systolickým nebo diastolickým), zvýšenou LDL (lipoproteiny 

o nízké hustotě, z angl. low-density lipoproteins) frakcí cholesterolu, nebo hodnotou BMI 

(index tělesné hmotnosti, z angl. body mass index) >25 kg.m2 po dobu 4 týdnů užívala přesně 

definovanou raw dietu založenou na syrovém ovoci a zelenině, semenech a avokádu. Bylo 

prokázáno, že v důsledku takto nastavené diety došlo u pacientů ke snížení systolického 

krevního tlaku (průměrně o 16,6 mmHg) i diastolického krevního tlaku (v průměru o 9,1 

mmHg). Hodnoty ostatních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění se také 

snižovaly, jednalo se zejména o váhu pacientů, obvod pasu či tepovou frekvenci. Z výsledků 

studie vyplývá, že přesně definovaná a řízená dieta založená na konzumaci rostlinné, resp. i 

syrové stravy se může stát vhodným terapeutickým přístupem pro léčbu vysokého krevního 

tlaku či vysoké hladiny LDL cholesterolu. Autoři studie však naznávají, že je nutné rozšířit 

testovaný vzorek a opakovat testování pro zisk klinicky relevantních dat (Najjar et al., 2018). 

Existují i studie zabývající se vlivem dlouhodobé konzumace syrové stravy na hladinu LDL 

cholesterolu a triacylglycerolů, jejichž zvýšené hladiny jsou považovány za rizikové pro vznik 

kardiovaskulárním onemocněním. Studie se zúčastnilo 201 lidí ve věku 25-64 let žijících na 

území Německa, kteří konzumovali nejméně 70 % své stravy v syrovém stavu a tento způsob 

stravování dodržovali nejméně 2 roky. Studie naznačuje, že konzumace syrové stravy snižuje 

hodnoty LDL cholesterolu a triacylglycerolů. Zároveň ale dochází také ke snížení hladiny HDL 

(lipoproteiny o vysoké hustotě, z angl. high-density lipoproteins) cholesterolu a zvýšení hladiny 

homocysteinu, což je způsobeno nedostatkem vitamínu B12. Klinické hodnoty HDL 
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cholesterolu i homocysteinu jsou neméně důležité pro hodnocení rizik onemocnění oběhového 

systému, a tak je dle výsledků studie nutné dbát na vyváženou a uvědomělou stravu (Koebnick 

et al., 2005). 

Díky vysokému obsahu polyfenolických látek (resp. antokyanů) se některé studie věnují také 

různým druhům ovoce a jejich vlivu na zdraví člověka, např. přehledový článek z roku 2010 

zabývající se konzumací bobulového ovoce v souvislosti se zlepšením hodnot rizikových 

faktorů pro kardiovaskulární onemocnění (oxidace LDL, peroxidace lipidů, celkové 

antioxidační kapacity plazmy, dyslipidémie a metabolismu glukózy). Autoři popisují 

epidemiologické a klinické studie, jejichž výsledky vykazují významné zlepšení těchto 

klinických hodnot a toto zlepšení přisuzují snížení oxidativního stresu, inhibici exprese 

prozánětlivých genů a zvýšené expresi tří izoforem enzymu NO-syntázy (NOS; EC 1.14.13.39) 

zodpovědných za produkci oxidu dusnatého, který má vazoprotektivní a antiaterosklerotický 

efekt (Basu et al., 2010; Förstermann a Sessa, 2012). Studována je také prevence 

kardiovaskulárních onemocnění, např. pozitivní vliv zvýšené konzumace syrového česneku na 

pacienty s prehypertenzí, tj. hodnoty systolického tlaku mezi 120-139 mmHg a/nebo hodnoty 

diastolického tlaku 80-89 mmHg (Zhang et al., 2020).  

 

3. RIZIKA KONZUMACE SYROVÉ STRAVY 
Spolu se zvyšující se popularitou syrové stravy se objevují také otázky zabývající se nutriční 

nedostatečností tohoto způsobu stravování, riziky mikrobiální kontaminace spojenými 

s nedostatečnou tepelnou úpravou a následné mikrobiální nákazy způsobené patogenními 

organismy, nejčastěji salmonelózy, kampylobakteriózy, listeriózy a toxoplazmózy Hanušková 

et al. (2017) či riziko kontaminace potravin těžkými kovy. 

 

3.1 Nutriční nedostatečnost a možná zdravotní rizika 

Nutriční nedostatečnost je jedním z největších rizik při praktikování diet založených na 

konzumaci čistě syrové stravy. Přestože lidé, kteří se tímto způsobem stravují, splňují (případně 

až překračují) doporučenou denní dávku ovoce, zeleniny a tuků, existují v rámci raw food diety 

i určité problémy v oblasti výživy, zejména nedostatek potravin bohatých na bílkoviny, vápník, 

železo, zinek či vitamíny B12 a D (Hobbs, 2005; Hanušková et al., 2017). Z toho mohou 

plynout další zdravotní problémy, např. nižší hustota kostní tkáně a vyšší riziko osteoporózy 

(Fontana et al., 2005). Energetická nedostatečnost tohoto stravovacího stylu může často vyústit 

také v podváhu. Tímto problémem se zabývá studie z roku 1999, kdy u 216 mužů a 297 žen, 

kteří se dlouhodobě stravovali syrovou stravou došlo u účastníků studie zhruba k průměrnému 

úbytku 9,9 kg pro muže a 12 kg pro ženy za průměrnou dobu dodržování tohoto typu stravování 

(3,7 let). U 14,7 % mužů a 25 % žen z testovaného vzorku bylo pozorováno BMI <18,5 kg.m2, 

což odpovídá podváze. Zhruba 30 % zúčastněných žen popisovalo také částečnou či úplnou 

ztrátu menstruace (Koebnick et al., 1999).   

 

3.2 Mikrobiální rizika 

Tepelná úprava stravy je jedním ze základních postupů pro odstranění nežádoucích 

mikroorganismů v potravě. Zejména bakterie, např. Clostridium botulinum a Bacillus cereus 

jsou běžnými půdními mikroorganismy, takže přítomnost těchto organismů a jejich spor na 

ovoci a zelenině tedy není neočekávaná. Obávanějším problémem jsou však bakterie 

pocházející z výkalů hospodářských zvířat, např. enterohemoragického kmenu Escherichia coli 

(O157:H7) (Bauchat, 2004). V celosvětovém měřítku jsou na syrovém ovoci a zelenině 

nacházeny také kmeny bakterií rezistentní k antibiotikům, což je významná hrozba pro lidské 

zdraví. Problémem může být také voda, kterou je zavlažována např. listová zelenina, která může 

být kontaminována rezistentními kmeny E. coli, což může tvořit potenciální riziko pro lidské 

zdraví zejména u RTE (k přímé konzumaci, z angl. ready to eat) balených salátů (O´Flaherty 

et al., 2019). Podobné výrobky byly také zkoumány na přítomnost rodu Cronobacter sp., jehož 

zástupci jsou oportunním patogenem zejména novorozenců a kojenců. Z testovaných 97 vzorků 
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RTE produktů bylo pouze 8,2 % kontaminováno zástupci tohoto bakteriálního rodu. Hůře si 

však vedla naklíčená semena, kdy ze 35 vzorků bylo kontaminováno 91,4 % (Morávková et 

al., 2018). 

Riziko pro vznik alimentární infekce však netvoří pouze bakterie, značné potíže mohou totiž 

způsobit také viry či parazité. Viry se ale na rozdíl od bakterií nemohou množit přímo 

v potravině, tudíž o rozvinutí daného onemocnění rozhoduje nejen stabilita daného viru, ale 

také náchylnost potenciálního hostitele. Díky tomu je také velmi obtížné zachytit mnoho 

případů virových onemocnění gastrointestinálního traktu, velký počet z nich totiž proběhne 

lehkou formou a pacient nenavštíví lékaře. Nejčastějšími původci virových onemocnění 

z potravin jsou např. noroviry nebo virus hepatitidy A (Miranda a Schaffner, 2018). Ovoce a 

zelenina rostoucí v blízkosti půdy mohou být také kontaminovány oocystami parazitického 

organismu Toxoplasma gondii. Autoři studie objasňují, zda k přenosu T. gondii dochází také 

pouhým dotekem při sběru potenciálně kontaminovaného ovoce a zeleniny, nebo pouze při jeho 

konzumaci. Zmiňují také výsledky jedné ze svých předchozích studií, kde bylo naznačeno, že 

konzumace nemytého syrového ovoce může být jednou ze zásadních cest přenosu T. gondii do 

lidského organismu (Alvarado-Esquivel et al., 2006; 2011). 

Studie mikrobiologické kvality však nejsou pouze zahraniční doménou, např. studie Huvarová 

a kol. z roku 2018 se zabývá mikrobiální kontaminací syrové zeleniny a bylin z dvanácti 

českých farem. Na čtyřech farmách byly nalezeny noroviry ve vzorcích vody, na rukou a 

rukavicích pracovníků farem. E. coli byla detekována na všech farmách ve vzorcích z prostředí, 

na osmi farmách také ve vzorcích vody – žádný z nich ale nepřekročil koncentraci 100 CFU.ml-

1 (kolonie tvořící jednotky, z angl. colony forming units). Zdrojem kontaminace zřejmě byla ve 

většině případů voda, kterou byly rostliny zalévány a kterou byly plody před prodejem 

umývány. Jako zdroj kontaminace ale nelze opomenout také ruce pracovníků, kteří s těmito 

plodinami nakládali (Huvarová et al., 2018).  

Přestože dle zásad raw food diet nelze suroviny upravovat vyšší teplotou než 40,6-47,7 °C 

(Hanušková et al., 2017), aby nebyly zničeny důležité bioaktivní látky, bylo ověřeno, že 

zvýšení teploty na hodnoty 50 °C a 60 °C značně zlepší mikrobiologickou kvalitu potravin (v 

případě studie se jednalo o pohankové vločky, lněná semínka, chia semínka, lískové ořechy, 

kešu ořechy a sušené goji), ale aktivita antioxidantů a stabilita lipidů zůstává téměř neměnná 

(Brožková et al., 2016). 

 

3.3 Rizika chemické kontaminace  

Konzumace potravin kontaminovaných toxickými prvky nebo chemikáliemi je významnou 

vstupní cestou těchto tělu cizích látek do organismu. Vaření potravy může významně ovlivňovat 

obsah např. arsenu v kontaminovaných ředkvičkách, kdy po vaření byly naměřeny hodnoty 

celkového obsahu arsenu až o 50 % nižší, než v případě syrových ředkviček (Hu et al., 2019). 

Půda může být kontaminována také thalliem, které je považováno za velmi toxický prvek, a je 

tedy významným kontaminantem potravin. V případě studovaných polí v Číně lokalizovaných 

v bezprostřední blízkosti pyritových dolů byly objeveny kontaminace zeleniny jak thalliem, tak 

olovem (Liu et al., 2018). 

Znepokojení v konzumentech vyvolává také přítomnost reziduí pesticidů, jejichž užití je 

v dnešní době pro zemědělství téměř nevyhnutelné. Množství reziduí pesticidů je ovlivněno 

posklizňovým nakládáním s ovocem a zeleninou, zejména skladováním a zpracováním. 

V domácích podmínkách může konzument nepatrně snížit úroveň těchto potenciálně zdraví 

škodlivých látek důkladným mytím čerstvého ovoce a zeleniny před konzumací. Mnohem lepší 

výsledek však lze zajistit loupáním či blanšírováním (Chung, 2018). Mnoho pesticidů je řazeno 

mezi karcinogeny, studie z kanadské provincie Quebec však naznačuje, že zdravotní benefity 

získané konzumací ovoce a zeleniny významně převažují nad možným rizikem rozvinutí 

onkologických onemocnění v důsledku vystavení reziduím pesticidů z ovoce a zeleniny 

(Valcke et al., 2017). 
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Užívání léčiv založených na steroidních hormonech estrogenech je závažným enviromentálním 

problémem dnešní doby. Nejen syntetické estrogeny v léčivech, ale i přirozené estrogeny 

hormonálního systému obratlovců mohou po jejich vyloučení z organismu do odpadních vod 

kontaminovat vody přírodní. Bylo zjištěno, že saláty, které byly při růstu ošetřeny vodou 

kontaminovanou estrogeny, mohou tyto látky přijímat a zadržovat. Z toho mohou plynout 

potenciální zdravotní hrozby pro zdraví člověka (Addel et al., 2018). 

 

Závěr 

Předložená práce seznamuje s raw food stravováním, jeho principy a historií. Zmiňuje také 

základní potraviny konzumované vitariány a nastiňuje raw food potravinovou pyramidu. Jsou 

zde formulovány jak pozitivní účinky tohoto stravovacího stylu, tak potenciální rizika, která 

mohou nastat při konzumaci syrové stravy.  

Konzumace minimálně tepelně upraveného ovoce a zeleniny má četné pozitivní účinky na 

lidský organismus a je zjevné, že zvýšení poměru syrové stravy při běžných stravovacích 

návycích může mít na naše zdraví blahodárný vliv. Případný přechod na konzumaci čistě syrové 

stravy je ale třeba konzultovat s lékařem, neboť přísné dodržování raw food diety může mít i 

zdravotní rizika – jedná se zejména o nutriční nedostatečnost nebo výraznou deficienci 

některých makronutrientů i mikronutrientů, např. bílkovin či vitaminů B12 a D. Potenciální 

riziko může tvořit také kontaminace mikroorganismy, jejichž životaschopnost je v mnohých 

případech ovlivněna právě tepelnou úpravou daných pokrmů.   
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ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ OBYVATELSTVA V KRIZOVÝCH 

STAVECH 

PROVIDING BOARD FOR POPULATION IN CRISIS SITUATIONS  

 

Helena Velichová, Eva Lukášková, Zdeněk Málek, Miroslav Fišera  

 

Abstrakt: 

Práce se zabývá současným stavem stravování obyvatelstva v krizových situacích. Je zaměřena 

na stravování členů Integrovaného záchranného systému i civilního obyvatelstva. Byl proveden 

průzkum obchodních řetězců na českém trhu z hlediska dostupnosti velkoobjemových balení 

předpřipravených potravin v případě vzniku krizového stavu. Obsahuje metodiku sestavení a 

vyhodnocení jídelníčků sestavených z dostupných velkoobjemových balení předpřipravených 

potravin na českém trhu. Jídelníčky byly energeticky a nutričně vyhodnoceny. 

Klíčová slova: Krizový stav, Integrovaný záchranný systém (IZS), stravování obyvatelstva, 

velkoobjemové balení potravin, nutriční a energetické hodnocení stravy  

Abstract: 

The article deals with the current state of catering to the population in crisis situations. It 

focuses on catering for members of the Integrated Rescue System and the civilian population. 

A survey of retail chains on the Czech market was carried out in terms of the availability of 

large-volume packaging of pre-prepared foods in the event of a crisis. It contains the 

methodology of compiling and evaluating menus composed of available large-volume packages 

of pre-prepared foods on the Czech fair. The diets were energetically and nutritionally 

evaluated. 

Key words: Crisis situation, Integrated Rescue System (IRS), catering for the population, large-

volume food packaging, nutritional and energy evaluation of the diet 

 

Úvod 

Lidé se od nepaměti setkávají s nebezpečím a neočekávanými událostmi, které ohrožují jejich 

životy a které mohou být důsledkem činnosti přírodní či lidské. Tyto události nelze s jistotou 

předvídat, nejde jim zcela předejít a mnohdy vyústí v situaci, kterou je třeba řešit mimořádnými 

postupy a prostředky. V řešení těchto situací, kterým se dle různých ukazatelů říká krize, 

krizová situace a krizový stav, hrají nezastupitelnou roli orgány krizového řízení, jejichž 

úkolem je řešení negativních důsledků krizových situací a stavů a zajištění bezpečnosti 

obyvatelstva.  

Základní podmínkou života je výživa, neboť je důležitá pro správnou funkci organizmu a 

ovlivňuje zdravotní stav člověka. Tento fakt je třeba brát v úvahu také v rámci krizových stavů, 

kdy je potřeba zajistit dostatek stravy a tekutin s odpovídající energetickou a nutriční hodnotou 

pro členy Integrovaného záchranného systému a civilní obyvatelstvo. Nedostatečné 

zabezpečení stravy a tekutin bývá příčinou snížené výkonnosti, v horším případě může 

ohrožovat lidské zdraví a životy.  
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1.  Současná úroveň poznatků o stravování obyvatelstva v krizových stavech 
Základním smyslem konzumace potravy je získávání dostatečného množství energie a 

stavebních látek pro udržení života, jelikož voda a potraviny umožňují lidskému tělu správně 

fungovat nejen fyzicky, ale také psychicky. Vzhledem k tomu, že dostatečný přísun stravy patří 

mezi základní potřeby každého člověka, je důležité zabezpečit výživu a stravování obyvatelstva 

také v krizových stavech. Tím je myšleno zajistit stravování na takové úrovni, aby byli lidé v 

krizových situacích schopni zvládat jednotlivé povinnosti, jelikož při nedostatku stravy se 

snižuje jejich výkonnost. Zejména se jedná o zajištění stravování pro evakuované obyvatelstvo, 

složky IZS a dobrovolníky.   

Na zabezpečení obyvatelstva potravinami, stravou a vodou se podílí potravinářský průmysl, 

zemědělství, vnitřní i zahraniční obchod s potravinami, vodohospodářské podniky a všechny 

formy společného stravování.   
 

1.1 DĚLENÍ OBYVATELSTVA PŘI KRIZOVÝCH STAVECH 

V místě vzniku krizového stavu se předpokládají dvě základní skupiny obyvatel:  

▪ civilní obyvatelstvo,  

▪ osoby začleněné do složek Integrovaného záchranného systému (IZS).  

Civilní obyvatelstvo je v případě vzniku krizové situace z praktických i odborných důvodů 

rozděleno do několika skupin podle věku, pohlaví a fyzické zátěže. Dělí se na pracující 

obyvatelstvo, které se podílí na záchranných pracích a pracích, během kterých dochází k 

odstraňování následků krizových stavů, a na nepracující obyvatelstvo. Pracující  

i nepracující obyvatelstvo je dále členěno na muže a ženy. Samostatnou skupinu pak tvoří děti. 

Členové Integrovaného záchranného systému jsou děleni podle náročnosti jejich pracovního 

výkonu při překonávání a likvidaci následků mimořádné události. Očekává se nasazení ve dvou 

rozdílných situacích, a to při běžné činnosti nebo při činnosti za extrémních podmínek.  

Pro lepší přehlednost je členění civilního obyvatelstva znázorněno na Obrázku 1 a členů IZS na 

Obrázku 2.    

 
Obr. 1. Členění civilního obyvatelstva  

  

 
Obr. 2. Členění členů IZS 
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1.2 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ 

Stravování můžeme definovat jako souhrn činností, které jsou spojeny se zajišťováním, 

přípravou a poskytováním stravy strávníkům. Představuje proces uspokojení základní potřeby 

člověka – potřeby výživy. Právě výživou člověk získává potřebnou energii a hmotu, aby mohl 

žít a pracovat. Pro uskutečnění stravování a přípravu stravy je podstatná přítomnost potravin, 

pitné vody, technických prostředků a energie, která je nezbytná pro jejich provoz.   

Zajištění procesu výživy a rozdělení stravování je uvedeno na Obrázku 3.  

 
  

Obr. 3. Zajištění procesu výživy a rozdělení stravování  
 

Jak vyplývá z obrázku 3, stravování se rozděluje na stravování individuální a stravování 

společné.  

 

1.2.1 Stravování individuální 

Stravováním individuálním je myšleno stravování v domácnosti, jinými slovy řečeno rodinné 

stravování. V případě vzniku krizové situace je důležité, aby měla rodina určité zásoby potravin. 

Mezi potraviny, které by měly tvořit zásoby, patří například trvanlivé pečivo, brambory, 

luštěniny, rýže, těstoviny, mouka, živočišné a rostlinné tuky a oleje a masové konzervy. Kromě 

potravin se také doporučují zásoby pitné vody. Zásoby potravin a pitné vody by měly každé 

rodině stačit minimálně na 3 dny (doporučuje se však 7 dní).    
 

1.2.2 Stravování společné 

Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou 

jídel a nápojů pro velké skupiny obyvatelstva. Uskutečňuje se v dostatečně velkých prostorách 

určených ke konzumaci za plnou nebo částečnou úhradu. Význam společného stravování 

spočívá v tom, že ovlivňuje způsob života, životní úroveň obyvatelstva, vhodnou nabídkou 

přispívá k zajišťování racionální výživy a působí na ekonomický růst, jelikož působí na rozvoj 

dalších odvětví.  
 

1.3 MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ   

Po vyhlášení krizového stavu mohou být stanovena opatření v zásobování obyvatelstva ke 

zmírnění dopadů krizových situací na obyvatelstvo. Hasičský záchranný sbor kraje společně s 

krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působností zabezpečuje zásobování potravinami a 

pitnou vodou. Avšak zajištění stravování evakuovaných obyvatel a členů IZS zákon nedefinuje. 

Existuje několik způsobů zajištění stravování v krizových stavech. Jednotlivé způsoby 

stravování jsou popsány v dalším textu.   
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1.3.1 Zajištění stravování obyvatelstva subjekty společného stravování 

Právě spolupráce se subjekty společného stravování je možnou variantou zajištění stravování v 

krizových stavech. Je možná na základě uzavření smlouvy mezi subjektem společného 

stravování a krajským úřadem. Subjektem společného stravování jsou myšleny školní či 

závodní jídelny, restaurace, hotely. Základem pro plánování výživy v krizových stavech může 

být návrh stravních dávek pro krizové situace. Tento návrh určuje energetické a nutriční 

hodnoty stravy pro evakuované obyvatelstvo a členy IZS.   
 

1.3.2 Zajištění stravování cateringovou firmou 

Catering je stravovací služba poskytující stravování v různých institucích a úřadech. Tuto 

činnost vykonávají specializované cateringové společnosti, popřípadě i jednotlivé restaurace. 

Základním principem cateringu je příprava a zhotovení pokrmů v hlavních výrobnách a 

následná dodávka na objednávku.   
 

1.3.3 Mobilní evakuační centrum 

Mobilním evakuačním centrem je myšlen kontejner, který slouží k rychlé, účinné a neodkladné 

pomoci obyvatelstvu v případě mimořádné události. Součástí evakuačního centra je hygienická 

sekce včetně sprch, generátor elektřiny a horkého vzduchu, zařízení pro praní prádla. Měl by 

zabezpečit ubytování, stravování, zdravotní a psychosociální péči 25 až 50 osob po dobu 24 

hodin. Jinými slovy by měl zabezpečit komplexní péči o obyvatelstvo.   
 

1.3.4 Možnost využití bojových dávek potravin při stravování v krizových stavech 

Bojová dávka potravin, skládající se z potravin a nepotravinových doplňků, byla navržena pro 

potřeby Armády České republiky. Slouží tedy zejména pro zajištění základních živin vojáků v 

bojové akci, avšak v případě nutnosti lze bojové dávky potravin využít i v případě vzniku 

krizové situace. Jeden takový balíček by měl zajistit stravování na 24 hodin.   
 

1.3.5 Koncentrovaná nouzová výživa 

Koncentrovaná nouzová výživa (KNV) neboli nouzová stravní dávka je vypracována pro tři 

skupiny osob za mimořádných situací.  

Dělení koncentrované nouzové výživy:  

▪ základní dávka (SD I) - dávka určená pro nezraněné osoby nepodílející se na 

záchranných pracích; k užití maximálně na 3 dny,  

▪ doplněk k základní dávce (SD I+Ia) - dávka určená pro zraněné osoby nepodílející se 

na záchranných pracích; opět maximálně na 3 dny,  

▪ dávka II (SD II) - dávka určená pro osoby středně těžce pracující; maximálně na 3 až 5 

dnů.   

 

2.   Metodika práce 
Byl proveden průzkum obchodních řetězců na českém trhu z hlediska dostupnosti 

velkoobjemových balení předpřipravených potravin v případě vzniku krizového stavu.  

Z dostupných velkoobjemových potravin byly sestaveny jídelníčky pro jednotky Integrovaného 

záchranného systému a pro zasažené obyvatelstvo. Jídelníčky byly energeticky a nutričně a 

ekonomicky vyhodnoceny. Ekonomické vyhodnocení není součástí této publikace. 
 

2.1 PRŮZKUM TRHU 

Byl proveden průzkum trhu s cílem zjistit v jednotlivých obchodních řetězcích dostupnost 

velkoobjemových balení potravin na českém trhu.  

Obchodní řetězce, ve kterých byl průzkum prováděn, byly následující: AHOLD Czech 

Republic, a.s., divize Albert (dále jen „Albert“), MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o. (dále jen 

„Makro“), Tesco Stores ČR, a. s. (dále jen „Tesco“), Kaufland Česká republika, v. o. s. (dále 
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jen „Kaufland“), Lidl Česká republika, v. o. s. (dále jen „Lidl“), BILLA, spol. s r. o. (dále jen 

„Billa“) a Globus, ČR k. s. (dále jen „Globus“). Velkoobjemovým balením potravin bylo 

původně myšleno balení o hmotnosti 10 kg či 10 l a výše, avšak po prozkoumání výše 

uvedených obchodních řetězců musely být hmotnost i objem sníženy. Již předem bylo 

předpokládáno, že ve všech obchodních řetězcích kromě Makra nebudou přítomny potraviny o 

takovýchto hmotnostech či objemech, což se také potvrdilo. Zároveň bylo zjištěno, že ani 

obchodní řetězec Makro nenabízí (až na výjimky) potraviny v balení o hmotnosti 10 kg či 10 l 

a více, jako tomu bylo v letech minulých, jelikož se v současné době spíše zaměřuje na balení 

o menších hmotnostech či objemech po více kusech. Z tohoto důvodu došlo ke snížení původně 

zamýšlené hmotnosti velkoobjemových balení potravin.  

Důležitým kritériem pro sestavení jídelníčku byl fakt, že se jedná o stravování složek IZS a 

civilního obyvatelstva v krizových stavech. Proto bylo nutné brát ohled nejen na velkoobjemová 

balení potravin, ale také na výběr konkrétních potravin, a to takových, které jsou snadno 

uchovatelné a zejména trvanlivé. Je těžké předem stanovit podmínky krizových stavů, jako je 

například nepřítomnost chladicího zařízení či zařízení k ohřevu či teplota okolního prostředí. 

Při výběru potravin je nutné brát v potaz i tyto podmínky a vybírat potraviny dobře zabalené, a 

tak chráněné před vnějšími vlivy a déle uchovatelné a zároveň takové, které splňují 

požadovanou stravní dávku.   

Průzkum trhu také ukázal, že obchodní řetězce Kaufland a Tesco musí 2x do roka hlásit státním 

orgánům (HZS) množství určitých potravin pro případ vzniku krizové situace. V současné době 

se Hasičský záchranný sbor řídí seznamem požadovaných nezbytných dodávek (PND), které 

musí být v případě vzniku krizové situace zabezpečeny. Na seznamu jsou uvedeny nejen 

potraviny (chléb, maso zmrazené, cukr, máslo, voda pitná balená), ale také další prostředky, 

výrobky (dezinfekční), nářadí, pomůcky či služby. Požadované denní množství se týká 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností, které to mají stanovené na základě expertního 

odhadu. Ten vyplývá ze znalosti území, zatížení rizikovými faktory, počtu obyvatel v ohrožené 

oblasti a zkušenostmi z mimořádných událostí v minulých letech. 
 

2.2 NUTRIPRO EXPERT    

Z potravin, které na základě průzkumu jednotlivých obchodních řetězců splňovaly podmínky 

pro velkoobjemová balení a trvanlivost, bylo potřeba sestavit jídelníčky splňující doporučené 

nutriční faktory a energii pro dané kategorie obyvatel. Konkrétně pro složky IZS a zasahující 

obyvatelstvo. Pro sestavení a vyhodnocení navržených jídelníčků byl použit program NutriPro 

EXPERT verze 4.0.  

NutriPro EXPERT je software využívaný v nutričním poradenství. Prostřednictvím softwaru 

NutriPro EXPERT je možné vytváření návrhů jídelníčků s možností vlastního definování 

doporučené denní dávky. Jídelníčky se vytváří pomocí více než 6800 potravin uložených v 

databázi v desítkách kategorií a podkategorií s možností doplnění vlastních potravin do 

databáze. Software umožňuje následné energetické a nutriční vyhodnocení navržených 

jídelníčků.  
 

2.3 SESTAVENÍ A VYHODNOCENÍ JÍDELNÍČKŮ V PROGRAMU NUTRIPRO 

Jídelníčky byly sestaveny pro tři skupiny obyvatel: pro členy IZS, pro civilní obyvatelstvo-muži 

(dále jen „muži“) a civilní obyvatelstvo-ženy (dále jen „ženy“). Energetické a nutriční potřeby 

všech tří skupin obyvatel jsou odlišné, z tohoto důvodu byly patrné rozdíly v množstevních 

dávkách potravin.    

Před vlastním tvořením jídelníčků byly v programu NutriPro předdefinovány populační 

kategorie, pro které byly následně jídelníčky tvořeny. Daným populačním kategoriím 

odpovídají energetické a nutriční hodnoty, nastavené podle Referenčních hodnot pro příjem 

živin, kterou vydala Společnost pro výživu v roce 2019. Pro členy IZS byla vybrána populační 

kategorie „muži 19-34 let namáhavá práce“, pro muže byla vybrána populační kategorie „muži 



97 
 

průměr“ a pro ženy byla vybrána populační kategorie „ženy průměr“. Stravní dávky pro 

jednotlivé populační kategorie jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tab. 1. Doporučené stravní dávky pro IZS a civilní obyvatelstvo 

Nutriční faktor  Jednotky  

Doporučená stravní dávka  

IZS  
Civilní obyvatelstvo  

Muži  Ženy  

Energie  kJ  12 000  10 000  8000  

Sacharidy  g  440  375  300  

Tuky  g  85  66  54  

Bílkoviny  g  85  56  46  

Vitamin C  mg  90  90  75  
 

Jídelníčky byly vytvořeny na 7 dní, vždy pro každou populační kategorii. Byl použit tříjídelní 

systém jídelníčku – snídaně, oběd a večeře. Primárně byly jídelníčky navrženy s možností 

ohřevu, jelikož z velkoobjemových balení potravin, které byly k dispozici, nebylo možné 

sestavit jídelníčky bez možnosti ohřevu. Avšak v případě potřeby by se navržené jídelníčky 

eventuálně daly použít i v situaci bez možnosti ohřevu. Jednotlivé potraviny byly do jídelníčku 

vkládány díky potravinové databázi obsažené v programu NutriPro. Některé potraviny, zejména 

konzervované potraviny (hotová jídla v konzervách), bylo nutné nejdříve do potravinové 

databáze přidat a následně vložit do jídelníčku.    

Při sestavování a vyhodnocení jídelníčků byl kladen důraz zejména na dodržení celkového 

energetického příjmu a trojpoměru živin (bílkoviny:tuky:sacharidy). Procentuálně by se měly 

podílet na celkovém energetickém příjmu bílkoviny 12-15 %, tuky do 30 % a sacharidy 55-65 

%.  

Kromě dodržení nutričního nastavení bylo důležité v navržených jídelníčcích dodržet 

odpovídající stravovací režim během dne, respektive denní energetické rozložení stravy. 

Doporučené denní energetické rozložení stravy bylo následující: snídaně 30 %, oběd 40 % a 

večeře 30 %, vždy s tolerancí ±5 %.  

Jednotlivé jídelníčky byly sestavovány tak, aby splňovaly zmíněné požadavky a zároveň byly 

vyvážené, pestré a chutné. Výběr potravin byl omezen velkoobjemovým balením a vhodností 

použití, konkrétně trvanlivostí.  
 

 

 

 

 

3. Výsledky a diskuze 
 

3.1 NUTRIČNÍ A ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH JÍDELNÍČKŮ 

Při nutričním a energetickém vyhodnocení navržených jídelníčků byly využity údaje  

z programu NutriPro EXPERT. Nutrienty, vyhodnocené v základním přehledu programu, 

konkrétně energie, sacharidy, cukry, tuky, saturované tuky, bílkoviny, vláknina, vápník, 

vitamin C, železo, sodík, draslík, fosfor a hořčík, budou následně rozebrány podrobněji. 

Výsečové grafy, využité při vyhodnocení navržených jídelníčků, byly převzaty z programu 

NutriPro EXPERT.  
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3.1.1 IZS 

Navržený jídelníček na 7 dní pro člena IZS, stejně jako podrobnější vyhodnocení nutrientů, je 

uvedeno u autorů. Základní nutriční a energetické vyhodnocení navrženého jídelníčku je v 

Tabulce 2.  
 

 

Tab. 2. Nutriční a energetické vyhodnocení jídelníčku pro člena IZS. 

 

Nutriční faktor  Průměr  DDD / Cíl % 

Energie  kJ 12284  102  

Sacharidy   

 

 

g 

 

 

416,1   95  

Cukry  114,7   162  

Tuky  97,3  114  

Saturované tuky  29,6   148  

Bílkoviny  98,4   116  

Vláknina  32,6   86   

Vápník   

 

 

 

mg 

929,1   116   

Vitamin C  116,2   129   

Železo  15,0  92   

Sodík  2707  180   

Draslík  2366  50   

Fosfor  1098  100   

Hořčík  363  121   

  

Energetická hodnota (102 %) a sacharidy (95 %) byly splněny v požadovaném rozmezí ±10 %. 

Zatímco dávka tuku byla překročena na 114 %, saturovaných (nasycených) tuků na 148 % a 

bílkovin na 116 %. Překročení tuků včetně saturovaných tuků mohlo být způsobeno množstvím 

masových konzerv, sýrů či trvanlivého pečiva v jídelníčku. Příčinou překročení bílkovin byly 

masové konzervy obsahující převážně živočišné bílkoviny.  

Jelikož je ale referenční příjem bílkovin na osobu v rozmezí 0,8 - 1,5 g.kg.den-1, lze brát plnění 

bílkovin 98,4 g při tělesné konstituci člena IZS v normě. Cukry (monosacharidy a 

oligosacharidy) byly nadměrně překročeny na 162 %. Důvodem jsou především cukrovinky 

zařazené do jídelníčku na oběd i večeři, avšak pro členy IZS se jedná o nezbytný koncentrovaný 

zdroj energie pro organizmus. Ačkoliv bylo plnění vlákniny vyhodnoceno pouze na 86 % a 

výživové doporučení vlákniny na den je 25-30 g, dá se brát plnění vlákniny s hodnotou 32,6 g 

za splněné. Denní dávka vitaminu C (129 %) je sice dle vyhodnocení překročena, avšak hodnota 

116,2 mg je v doporučeném výživovém rozmezí 60-20 mg.den-1. Velmi dobře byly splněny 

doporučené dávky železa (92 %) a fosforu (100 %). Doporučený příjem vápníku za den se 

pohybuje v rozmezí 800-1000 mg, takže plnění hodnoty 929,1 mg na 116 % lze považovat za 

vyhovující. Z dalších nutrientů dosáhl mírného překročení hořčík (121 %), což lze přisuzovat 

většímu množství masových konzerv, nicméně mírné překročení je vítáno. Nadměrně byl plněn 

sodík (180 %). Důvodem mohla být přisolovaná jídla (uzeniny, sýry či masové konzervy apod.). 
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Naopak rozhodujícím způsobem pak nebyl naplněn draslík (50 %), což mohlo být způsobeno 

nedostatečným množstvím luštěnin, mléka a mléčných výrobků či brambor.      

Plnění energetické potřeby je znázorněno na Obrázku 4. Z nejmenší části se na plnění podílely 

bílkoviny, a to 13 %. Tuky pak tvořily z celkového energetického příjmu 30 % a sacharidy 57 

%. Tyto hodnoty jsou v souladu s doporučeným trojpoměrem těchto živin, protože procentuálně 

by se měly u zdravých dospělých osob podílet na celkovém energetickém příjmu proteiny 12-

15 %, lipidy do 30 % a sacharidy 55-65 %. Z dosažených hodnot lze konstatovat, že navržený 

jídelníček zajistí členům IZS vhodný energetický příjem.  
  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Rozložení energie pro členy IZS 

 

Důležité je dodržet odpovídající stravovací režim během dne. Denní energetické rozložení 

stravy je znázorněno na obrázku 5. Doporučené denní energetické rozložení stravy je snídaně 

30 %, oběd 40 % a večeře 30 %, vždy s tolerancí ± 5 %. Z obrázku vyplývá, že se ve vzorovém 

jídelníčku pro člena IZS podařilo rozložení dodržet takřka přesně.  

 

 

Obr. 5. Rozložení energie v jídlech pro členy IZS.  
  

3.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ  

Při výběru potravin pro členy Integrovaného záchranného systému, muže a ženy byla 

zohledněna aktuální nabídka potravin v obchodním řetězci Makro. Potraviny, použité  

v navrhovaných jídelníčcích, musely splňovat podmínky na velkoobjemová balení 

předpřipravených potravin, trvanlivost a uchovatelnost. Primárně jsou navržené jídelníčky 

sestaveny pro možnost ohřevu, jelikož výběr potravin ve velkoobjemových baleních a 

vyhovující podmínkám v krizových stavech je velice omezený.  
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Zároveň je potřeba uvést, že hmotnosti konzerv (400 g, 415 g, 420 g či 430 g apod.) 

neodpovídají potřebám jak členů IZS, tak mužů a žen. Příčinou je nejen velká gramáž konzerv, 

ale i poměrně vysoký obsah bílkovin a tuků. V případě zachování původních hmotností konzerv 

při sestavování jídelníčků není možné sestavit jídelníček na 7 dní. Výrazně by došlo k 

překročení doporučené stravní dávky bílkovin i tuků. Nebyl by tak zachován trojpoměr 

základních živin (bílkoviny:tuky:sacharidy).   

Z praktického hlediska je ovšem odvažování potřebné gramáže dle sestavených jídelníčků 

obtížné a těžko řešitelné. Teoreticky, poněvadž se jedná o velkoobjemové potraviny, resp. o 

potraviny v menších hmotnostech, ale více kusech, lze zvažovat ohřev většího množství 

konzerv najednou a následné jednotlivé dávkování konkrétním osobám.   

Princip sestavování jídelníčků pro jednotlivé populační kategorie byl velmi obdobný. Proto 

jednotlivé jídelníčky vypadají na první pohled stejně, avšak patrný rozdíl je hlavně  

v jednotlivých dávkách potravin. Oproti členům IZS byly dávky potravin u mužů a žen menší, 

důvodem jsou nižší doporučené stravní dávky pro civilní obyvatelstvo. Rozdílné dávkování 

potravin u všech populačních skupin je viditelné především u obědů a večeří. Snídaně se 

odlišovala tím, že členům IZS i mužům byl přidělen chléb i rohlíky, ženám pouze rohlíky. 

Cukrovinky byly členům IZS přiděleny ke každému obědu i večeři, mužům a ženám 

nepravidelně, přičemž dávky cukrovinek byly u žen nejmenší, přiděleny kromě jednoho dne 

pouze k obědu. Dávka ovoce a zeleniny byla pro všechny populační kategorie stejná, jen  

v některých případech se mírně lišila gramáž.     

Dodržet naplnění nutričních faktorů odpovídající jejich doporučené stravní dávce nebylo vždy 

jednoduché. Potíž byla zejména u některých minerálních látek a vitaminů. Obsahy minerálních 

látek velmi kolísaly, někdy výrazně nenaplňovaly doporučené dávky, jindy je výrazně 

převyšovaly. Velmi problémový byl vitamin D vyskytující se v rybím tuku, játrech či vaječném 

žloutku. Zařazení těchto potravin do jídelníčku v případě krizových situací je velmi obtížné. 

Doporučenou stravní dávku vitaminu C pokryly ovoce a zelenina. Poměrně velmi dobře se ve 

všech navržených jídelníčcích podařilo splnit doporučenou dávku energie a doporučený 

trojpoměr bílkovin, tuků a sacharidů.  

Rozložení denního příjmu energie v jídlech (snídaně, oběd, večeře) se podařilo dodržet ve všech 

případech ve vyhovujícím rozmezí.   

 

Závěr 
Práce byla zaměřena na zajištění stravování členů Integrovaného záchranného systému a 

civilního obyvatelstva v případě krizových stavů. Většina obchodních řetězců v rámci České 

republiky se pro tyto případy ukázala jako nevyhovující vzhledem k výskytu pouze běžných 

spotřebitelských balení potravin. Velkoobjemová balení předpřipravených potravin nabízel 

pouze jeden obchodní řetězec, a proto se výběr potravin soustřeďoval jen na Makro.   

Ačkoliv byl sortiment nabízených potravin dost omezený, podařilo se sestavit jídelníčky pro 

členy Integrovaného záchranného systému, muže i ženy na 7 dní, primárně s možností ohřevu.  

Sestavené jídelníčky byly podrobeny energetickému a nutričnímu vyhodnocení. To ukázalo, že 

ne vždy se podařilo zcela naplnit doporučené dávky nutričních faktorů. Jednalo se zejména o 

některé minerální látky. Důvodem může být nepříliš pestrá strava, skládající se převážně z 

konzervovaných hotových pokrmů či masových konzerv. Tyto pokrmy jsou však vhodné svou 

trvanlivostí a rychlostí přípravy pro případ vzniku krizových stavů. Ve všech třech případech 

se podařilo zachovat trojpoměr hlavních živin (bílkoviny, tuky, sacharidy) a energetické 

rozložení jednotlivých jídel během dne. Doporučenou stravní dávku vitaminu C, který je 

důležitý z krátkodobého hlediska, pokryly ovoce a zelenina.   

Během záchranných a pomocných prací dochází ve velké míře k výdeji vody potem. Proto bylo 

v rámci pitného režimu nutné dodržet dostatečný příjem tekutin, který je v případě krizových 

stavů obzvlášť důležitý pro všechny populační kategorie.  
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Lze konstatovat, že v České republice je reálné zajistit v případě krizových stavů stravování 

členů Integrovaného záchranného systému i civilního obyvatelstva z dostupných 

velkoobjemových balení předpřipravených potravin tak, aby byla splněna základní podmínka 

života – výživa člověka a s tím spojený příjem potravin s odpovídající energetickou a nutriční 

hodnotou.   
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KOMPARÁCIA SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO 

KÚPEĽNÍCTVA 

 

COMPARISON OF SLOVAK AND CZECH SPAS 

 

Katarína Mrkvová 

 

Abstrakt: 

Kúpeľníctvo je v súčasnosti začlenené do systému zdravotníctva, ale zároveň je dôležitou 

súčasťou cestovného ruchu. V dôsledku hektického spôsobu života, nezdravého stravovania, 

stresu a mnoho ďalších faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú naše zdravie, kúpeľníctvo 

naberá na význame. Kúpele sú miestom prinavrátenia zdravia pri ochoreniach, zotavenia sa po 

úrazoch, miestom oddychu a relaxácie. Využívajú sa pri tom prírodné liečivé zdroje a sú 

aplikované prostredníctvom rôznych liečebných procedúr. Kúpeľníctvo je odvetvím s veľkým 

potenciálom rozvoja. Závery príspevku zhrňujú výsledky a to, že Slovenská republika ako i 

Česko má široké zastúpenie liečivých, minerálnych a termálnych vôd. Obe krajiny sú preto 

považované za významné kúpeľné destinácie s bohatou históriou a značným potenciálom do 

budúcnosti. Krajiny majú všetky predpoklady pre rozvoj kúpeľníctva- vhodné prostredie, klímu, 

množstvo termálnych a minerálnych zdrojov. V minulosti bolo kúpeľníctvo vyhľadávané najmä 

zo zdravotníckeho účelu, dnes sa dostáva do popredia preventívna a rekreačná funkcia. 

Kľúčové slová: Komparácia, kúpeľníctvo, kúpeľné miesta, liečebné procedúry, prírodný 

liečivý zdroj, rozvoj kúpeľníctva 

 

Abstract: 

Spa is currently integrated into the healthcare system, but it is also an important part of tourism. 

Due to the hectic lifestyle, unhealthy diet, stress and many other factors that adversely affect 

our health, the spa is gaining in importance. The spa is a place of restoring health in case of 

illness, recovery from injuries, a place of rest and relaxation. They use natural healing resources 

and are applied through various treatment procedures. The spa industry is a sector with great 

potential for development. The conclusions of the paper summarize the results and the fact that 

the Slovak Republic as well as the Czech Republic has a wide representation of healing, mineral 

and thermal waters. Both countries are therefore considered important spa destinations with a 

rich history and considerable potential for the future. The countries have all the prerequisites 

for the development of spas - a suitable environment, climate, a number of thermal and mineral 

resources. In the past, the spa was sought after mainly for medical purposes, today it comes to 

the forefront of preventive and recreational functions. 

 

Key words: Comparison, spa, spas, healing procedures, natural healing source, spa 

development 
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Úvod 
Česká republika podobne ako i Slovensko oplýva veľkým množstvom prírodných liečivých 

zdrojov, ktorých účinky sa začali využívať už pred storočiami. Disponuje mnohými prírodnými 

liečivými prameňmi a náleziskami peloidov ( bahno, slatina, rašelina), zdrojmi liečivých plynov 

ako i klimatickými oblasťami (Gúčik et al., 2006). 

 

 

1. Porovnanie legislatívy 
Primárnym účelom prírodných liečebných kúpeľov v Českej republike je zlepšovať zdravotný 

stav obyvateľstva. Z tohto dôvodu, rovnako ako na Slovensku, patrí pod Ministerstvo 

zdravotníctva Českej republiky. Ministerstvo zdravotníctva koriguje Svaz léčebných lázní, 

Sdružení lázeňských míst a Český inšpektorát lázní a zřídel. Kúpeľníctvo aj v Českej republike 

vymedzuje množstvo zákonov a vyhlášok, ktoré stanovujú podmienky pre využívanie 

prírodných liečivých zdrojov. 

Základným zákonom je Predpis č. 164/2001 Sb.: Zákon o prírodných liečivých zdrojoch, 

zdrojoch prírodných minerálnych vôd, prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných miest a o 

zmene niektorých súvisiacich zákonov (,,lázeňský zákon“). Ďalšími dôležitými zákonmi sú: 

zákon č. 267/2015Sb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich zákonov, 

zákon č. 1/2015Sb., o verejnom zdravotnom poistení a o zmene doplnení niektorých súvisiacich 

zákonov. 

Kúpeľníctvo na Slovensku je právne upravené zákonom č. 538/ 2005 Z.z., podľa ktorého sú 

uznávané prírodné liečivé vody, minerálne vody. Upravuje využívanie prírodných liečivých 

zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, uznávanie klimatických podmienok vhodných na 

liečenie a ich ochranu, podmienky na uznanie prevádzky prírodných liečivých kúpeľov a 

kúpeľných liečební, podmienky na uznávanie kúpeľných miest, ochranu kúpeľného územia a 

požiadavky na kúpeľné prostredie, práva a povinnosti fyzických i právnických osôb pri 

uznávaní a využívaní prírodných liečivých zdrojov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a 

ich zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (Kučerová et al., 

2010). 

Hlavným orgánom štátnej správy v oblasti kúpeľníctva je Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Celoštátny dozor nad dodržiavaním povinností a nutných opatrení v kúpeľníctve vykonáva 

Inšpektorát kúpeľov a žriedel. Pod ministerstvo zdravotníctva tiež patrí Štátna kúpeľná komisia, 

ktorá je zriadená z dôvodu uznávania prírodných liečivých zdrojov a udeľovania povolení na 

prevádzku kúpeľov. Asociácia slovenských kúpeľov háji záujmy podnikateľov v balneológií a 

liečebnom kúpeľníctve. Vzhľadom ku charakteru kúpeľníctva, ho možno zaradiť nielen pod 

odbor zdravotníctva, ale i pod cestovný ruch. Do konca minulého roka mala význam pre 

kúpeľníctvo Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Ide o štátnu príspevkovú organizáciu, ktorá 

sa špecializovala na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu, teda i kúpeľníctva. Od 

31.12. 2016 je však právnym nástupcom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.   

 

2. Porovnanie systému poskytovania kúpeľnej starostlivosti 
Kúpeľná starostlivosť v Českej republike je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. 

Je právne upravená zákonom č. 1/2015 Sb. o verejném zdravotním pojištení. 

Kúpeľná starostlivosť je rovnako ako na Slovensku poskytovaná tromi spôsobmi : 

• A, Komplexná kúpeľná starostlivosť – Kúpeľná starostlivosť je plne hradená 

zdravotnou poisťovňou ( liečba, stravovanie, ubytovanie). Klient hradí len kúpeľný 

poplatok. Dĺžka pobytu je 21–28 dní s možnosťou predĺženia v závislosti od indikácie. 

Nástup na pobyt je podľa indikácie do 3 mesiacov od vystavenia návrhu. Klient je po 

dobu liečby v pracovnej neschopnosti. 

• B, Príspevková kúpeľná starostlivosť – Liečenie je hradené z verejného zdravotného 
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poistenia, kde si ubytovanie a stravovanie klient platí sám. Jedná sa o 14–21 denný 

pobyt. Proces schválenia prebieha rovnakým spôsobom ako u komplexnej kúpeľnej 

starostlivosti. Počas pobytu nie je pacient v pracovnej neschopnosti. 

• C, Kúpeľná starostlivosť pre samoplatcov – Celkovú kúpeľnú starostlivosť si klient 

hradí sám. Neschvaľuje ju revízny lekár, liečba nie je hradená z verejného zdravotného 

poistenia (Dědina, 2004). 

Rovnako v oboch krajinách (v ČR i SR) je zákonom stanovený tzv. kúpeľný poplatok. V ČR 

lázeňský poplatek je druhom poplatku, ktorý je ustanovený v súlade so zákonom č. 565/1990 

Sb. o místních poplatcích. Poplatok za kúpeľný alebo rekreačný pobyt platia fyzické osoby, 

ktoré prechodne a za úplatu pobývajú v kúpeľných miestach a v miestach sústredeného 

turistického ruchu, za účelom liečenia alebo rekreácie. Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt 

v stanovenej výške vyberie a obci odvedie ubytovateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá prechodné ubytovanie poskytne, táto osoba je platcom poplatku. 

  

3. Porovnanie kúpeľných miest a prírodných liečivých zdrojov   
Najväčší potenciál prírodných liečivých zdrojov predstavujú v Českej republike podzemné a 

termálne minerálne vody. Najvyššia teplota prírodnej liečivej vody je v Karlových Varoch, u 

prameňa Vřídlo činí 73 °C, voda vyviera z hĺbky 2 km a za 1 minútu z nej vyvrie 200 l 

minerálnej vody (Jandová, 2009). 

Okrem Karlových Varov sú významnými miestami s výskytom termálnych prameňov: 

Františkovy Lázně, Marianske Lázně, Jáchymov, Kynžvart atď. K najvýznamnejším patria 

radónové vody v Jáchymove. 

V Českej republike sa nachádza 14 kúpeľných miest, ktoré disponujú výskytom peloidov. 

Rašelina je využívaná napríklad v Jeseníku, Karlových Varoch, v kúpeľoch Kundratice či v 

kúpeľoch Vráž. Liečivé účinky slatinnej zeminy využívajú v kúpeľoch Poděbrady a Velichovky. 

Významným liečivým zdrojom je tiež žriedlový plyn. Plyny sa používajú buď ako spontánne 

plyny alebo v rozpustnej forme. V ČR sa nachádzajú 6 kúpeľných miest, ktoré tento prírodný 

liečivý zdroj využívajú. Patria sem: kúpele Vráž, kúpele Bechyně, Mariánske Lázně, kúpele 

Kundratice, Františkovy Lázně a Karlovy Vary. 

Rovnako ako na Slovensku má Česká republika podmienky pre vznik a rozvoj klimatických 

kúpeľov. Na území krajiny sa nachádza spolu 7 klimatických kúpeľov. Medzi tie najznámejšie 

možno zaradiť kúpele Karlova Studánka či kúpele Kynžvart. Na území Českej republiky sa 

nachádza viac kúpeľných miest ako na Slovensku, vzhľadom na rozlohu oboch štátov. V Českej 

republike ich je 30, na Slovensku je ich počet 21 kúpeľných miest. Najväčšia koncentrácia sa 

nachádza v Olomouckom kraji. Praha a Vysočina nedisponujú ani jedným kúpeľným miestom.   

Z 38 kúpeľných miest v Českej republike, využíva na liečenie 23 miest liečivé minerálne vody, 

14 kúpeľov peloidy a 6 kúpeľných miest liečivé plyny. Napriek väčšej rozlohe Českej republiky, 

Slovensko disponuje väčším množstvom klimatických liečebných kúpeľov. 

Zo všetkých druhov zdrojov sa na území Česka a Slovenska vyskytuje najviac prírodných 

minerálnych vôd. 

Z peloidov na Slovensku zohráva významnú úlohu liečivé bahno, v Českej republike humolity 

(slatiny a rašeliny) (Mulík, 1981). 

Slovenská republika má veľké predpoklady pre rozvoj kúpeľníctva. Na území je oficiálne 

registrovaných približne 1600 minerálnych prameňov, takmer všetkých druhov. Známe sírne 

bahno je využívané v Piešťanoch, žriedlový plyn v Sliači sa liečivé účinky rašeliny využívajú 

v kúpeľoch Lúčky či Trenčianske Teplice. Slovenská republika má tiež výborné podmienky pre 

klimatoterapiu. V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky nachádza 21 kúpeľných miest, 

87 v ktorých pôsobí 31 kúpeľných podnikov. 

 

 

 



105 
 

4. Porovnanie liečebných indikácií   
Indikačný zoznam stanoví jednotlivé indikácie a dĺžku liečebného pobytu. Zákonom dané 

podmienky pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti sú doplnené vyhláškou MZ ČR č.2/2015 

Sb., ktorá stanoví indikačné predpoklady, kontraindikácie, odborné kritériá pri poskytovaní 

kúpeľnej rehabilitačnej starostlivosti a indikačné zameranie kúpeľných miest. Indikačný 

zoznam sa rovnako ako na Slovensku člení na Indikačný zoznam pre dospelých a na Indikačný 

zoznam pre deti a dorast. 
Indikačné zoznamy oboch krajín sa príliš nelíšia. Vyskytujú sa iba drobné rozdiely v 

Indikačnom zozname pre deti a dorast. V českom indikačnom zozname možno nájsť pri 

indikácií číslo XXIV. Ochorenia z porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou 

doplnenie o indikáciu obezita. V slovenskom indikačnom zozname túto indikáciu nenájdeme. 

Ďalším rozdielom je indikácia číslo XXIX. Duševné poruchy. Na Slovensku pod týmto číslom 

nájdeme Gynekologické ochorenia a indikácia Duševné poruchy je z indikačného zoznamu 

úplne vylúčená. 

Posledným rozdielom je v počte indikácií. Tento rozdiel sa nachádza v Indikačnom zozname 

pre dospelých. Český indikačný zoznam má XI./XXXI. indikácií, slovenský zoznam je 

doplnený o indikáciu číslo XII.- Choroby z povolania. 

Na Slovensku aj v Česku sú najčastejšie liečenou indikáciou ochorenia pohybového 

ústrojenstva. Medzi ďalšie najliečenejšie indikácie v ČR patria ochorenia nervové a ochorenia 

obehového ústrojenstva, v roku 2012 a 2013 sem patrili i ochorenia tráviacej sústavy. 

Netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest patria medzi tretie najčastejšie liečené ochorenia na 

Slovensku (Seifertová, 2003). 

 

5. Porovnanie ubytovacích kapacít    
Celková kapacita lôžok v Českej republike je približne dvakrát väčšia ako na Slovensku. V 

Česku v posledných rokoch počet lôžok neustále klesá, naproti Slovensku kde je počet lôžok 

narastajúci. Najviac lôžok bolo v roku 2016-počtom 25 891, do roku 2019 tento stav poklesol 

o viac ako 3300 lôžok. 

 

6. Porovnanie návštevnosti kúpeľných miest 
Obdobne ako na Slovensku, existujú 2 inštitúcie, ktoré zbierajú dáta, sledujúce návštevnosť 

kúpeľných zariadení. V Českej republike sa jedná o Český statistický úřad a Ústav 

zdravotnických informací a statistiky Českej republiky. Na Slovensku ide o Štatistický úrad 

Slovenskej republiky a Národné centrum pre zdravotnícke informácie. 

Najnovšie dostupné informácie boli za rok 2019, aktuálnejšie štatistiky zatiaľ neboli 

spracované. 

NCZI a ÚZIS však sledujú návštevnosť kúpeľných miest a zariadení len z hľadiska počtu 

liečených pacientov. 

Najnižší počet liečených pacientov v ČR bol v roku 2019. Jedná sa o 347 377 pacientov. Nie je 

teda možné tvrdiť, že návštevnosť českých kúpeľov má narastajúci trend. Kúpele dosiahli 

najvyšší počet liečených pacientov v roku 2013, počtom 377 552. 

Celkový počet pacientov možno rozdeliť z hľadiska úhrady zdravotnej starostlivosti. Delia sa 

teda na pacientov, ktorým bola poskytnutá komplexná kúpeľná starostlivosť ( procedúry, 

stravovanie, ubytovanie platené zdravotnou poisťovňou), príspevková kúpeľná starostlivosť 

( procedúry platené zdravotnou poisťovňou, ubytovanie a stravovanie si hradí pacient sám) a 

samoplatiteľov, ktorí si celý pobyt vrátane procedúr platia sami. 

V Českej republike je veľmi výrazný podiel samoplatcov, oproti pacientom, ktorých liečbu 

platili zdravotné poisťovne. Na Slovensku nie je rozdiel až tak výrazný. 

Počet rezidentov v oboch krajinách výrazne prevyšuje počet nerezidentov, a to hlavne na 

Slovensku. Počet zahraničných návštevníkov v ČR za posledný rok zaznamenal celkom veľký 

pokles. 
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Celkovo sa v Českej republike počet zahraničných návštevníkov približuje počtu rezidentov, 

Na Slovensku je rozdiel medzi rezidentmi a nerezidentmi oveľa väčší. 

Slovenské kúpele v roku 2019 navštívilo 115000 domácich návštevníkov a 34800 zahraničných 

návštevníkov. Do Českej republiky pricestovalo 220900 rezidentov a 126400 nerezidentov. 

Keď porovnám domácu návštevnosť, Slovensko navštívilo dvakrát menej domácich turistov a 

až štyrikrát menej zahraničných turistov. Samozrejme je v tomto prípade nutné zohľadniť 

rozlohu štátov. Slovenská republika tvorí približne polovicu rozlohy Českej republiky. 

To znamená, že oba štáty majú približne rovnakú návštevnosť rezidentmi. Čo sa týka 

zahraničnej návštevnosti, pri zohľadnení rozlohy, české kúpele navštevuje dvakrát viac 

nerezidentov. České kúpeľníctvo je v tomto smere rozvinutejšie (Eliašová, 2003). 

Jedným z možných dôvodov vyššieho počtu zahraničných turistov je aktívnejšia propagácia 

českého cestovného ruchu na medzinárodných trhoch a neustále zvyšovanie povedomia o tejto 

krajine (Cooper a Erfurt-Cooper, 2009). 

 

Záver 
Z výsledkov analýz je zrejmé, že kúpeľníctvo na Slovensku ako aj v Česku má množstvo 

spoločných charakteristík. 

Rozdiely medzi týmito dvomi destináciami sú určené ich vývojom, politickými, spoločenskými 

a ekonomickými zmenami. V súvislosti s celosvetovými trendmi možno sledovať významnú 

zmenu pri pohľade na sledované destinácie. Pred r. 1989 bolo Slovensko orientované viac na 

akútnu rehabilitáciu po ukončení pobytu v nemocnici a Česko zase vlastnilo väčšinu 

rehabilitačných ústavov. Po politických zmenách nastáva tak problém zabezpečiť ústavne 

rehabilitácie na Slovensku. Z toho vlastne vyplýva, že Slovensko bolo viac medicínsky 

orientované a po rozdelení bolo nútené doplniť ponuku a postupne sa tak preorientováva na 

novšie trendy ako wellness (Zelenka a Pásková, 2012). 

Čo sa týka budúceho vývoja kúpeľníctva, možno konštatovať, že sa bude zvyšovať podiel 

samoplatcov. Na základe demografického vývoja sa dajú predpokladať budúce trendy v 

kúpeľníctve, ako napr. záujem o programy pre staršie obyvateľstvo, procedúry súvisiace so 

starnutím obyvateľstva. Tak ako v súčasnosti aj neskôr budú zdravie ľudí ovplyvňovať stres, 

depresie, únava, obezita, závislosti a pod. Dôležitá je prevencia (Stolley a Watson, 2012). 

V kúpeľníctve sa v posledných rokoch objavujú nové trendy a tendencie. Ide predovšetkým o 

tendencie v skracovaní dĺžky pobytu, o substitúciu liečebných pobytov inými typmi pobytov a 

tiež orientáciu na ďalšie formy cestovného ruchu. (Orieška,2011). Postupne sa buduje 

infraštruktúra potrebná pre wellness. Popri tradičných funkciách kúpeľníctva sa teda stále viac 

ponúkajú doplnkové služby, v rámci ktorých prebieha konkurenčný boj (Smith a Puczkó, 

2014). 
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