-1-

STUDIA TURISTICA
online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu

Listopad
2017

Vysoká škola polytechnická Jihlava
ISSN 1804-252X

STUDIA TURISTICA
Číslo:		
		
Ročník:
		
Rok vydání:
		
Vydává 2x ročně: 		

2
8
2017
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Tostého 16, 586 01 Jihlava

Redakce a edice: 		
		
		
Grafické zpracování:
Korektury a úpravy textů:
				

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
e-mail: studiaturistica@vspj.cz
Lukáš Mikula
Ing. Ivica Linderová, PhD., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.,
Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.

REDAKČNÍ RADA
Předsedkyně redakční rady: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
prof. Dr. Nuno Miguel Castanheira Almeida, Ph.D., Polytechnická univerzita Leiria, Portugalsko
Ing. Tomáš Čihák, ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., Katedra geografie a regionálneho rozvoja PrF, UKF v Nitre
RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF, UK Praha
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR, SPU v Nitre
Dr. Galyna Kish, PhD., Katedra cestovního ruchu a služeb, Fakulta cestovního ruchu a mezinárodní komunikace,
Národní univerzita v Užhorodu, Ukrajina
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., Katedra geografie a regionálneho rozvoja PrF, UKF v Nitre
doc. Joanna Kosmaczewska, Ph.D., Ekonomická univerzita Bydgoszcz, Polsko
prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk, Katedra cestovního ruchu a rekreace, Fakulta geografie a regionálních studií,
Varšavská univerzita, Polsko
Ing. Ivica Linderová, PhD., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. Jasna Potočnik Topler, Ph.D., Univerzita Ljubljana, Slovinsko
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Katedra cestovního ruchu, VŠH Praha
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., Katedra rekreologie a cestovního ruchu, FIM, UHK Hradec Králové
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě

SEZNAM RECENZENTŮ ČÍSLA
Mgr. Alexandr Burda, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
Ing. Martina Doležalová, Katedra cestovného ruchu, Obchodní fakulta EU Bratislava
Ing. Ivica Linderová, PhD., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
Ing. Jitka Mattyašovská, Fakulta managementu, VŠE v Praze
doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
Ing. Jana Stuchlíková, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
Ing. Alice Šedivá Neckářová, Katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
Ing. Dagmar Zorková, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě
PhDr. Olga Vilímková, PhD., Katedra románských jazyků, FMV, VŠE Praha
Ing. Dagmar Zorková, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SLU v Opavě

https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

OBSAH ČÍSLA
5

Úvodní slovo čtenářům

ODBORNÉ ČLÁNKY
7

18

25

36

48

56

MARKÉTA BOBKOVÁ, SVATAVA NUNVÁŘOVÁ
SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU A ŘÍZENÍ JEJICH KVALITY: ZAMĚŘENÍ NA ÚLOHU VEŘEJNÉHO SEKTORU
TOURISM SERVICES AND SERVICE QUALITY MANAGEMENT: A FOCUS ON THE ROLE OF THE PUBLIC
SECTOR
SYLVA SKUPINOVÁ, JAN MÁČE, ELIŠKA SMOTLACHOVÁ
EKONOMICKO-STATISTICKÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ V HOTELNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ECONOMIC-STATISTICAL ASSESSMENT OF SELECTED CRITERIA IN THE HOSPITALITY OF THE CZECH
REPUBLIC
ŠÁRKA STOJAROVÁ, RADKA FIŠEROVÁ
VÝZNAMNOST FAKTORŮ KVALITY PRO NÁVŠTĚVNÍKY V LÁZEŇSKÉ DESTINACI
THE IMPORTANCE OF QUALITY FACTORS RELATED TO SPA DESTINATION BY VISITORS
JIŘÍ VANÍČEK, ANNA ŠENKOVÁ
POROVNÁNÍ NÁZORŮ OBYVATEL ČESKA A SLOVENSKA NA GASTROTURISMUS A NA GASTRONOMII
PŘI DOVOLENÉ
COMPARISON OF OPINIONS THE POPULATION OF THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC ON
GASTROTURISM AND HOLIDAY’S GASTRONOMY
DANA ZAŽÍMALOVÁ, JAROMÍR RUX
POČÁTKY KULTURNÍHO TURISMU V ANTICKÉM STAROVĚKU
ORIGINS OF CULTURAL TOURISM IN ANCIENT ROME
PETR SCHOLZ, JANKO YANKOV
ÚROVEŇ KÁVÁRENSKÉ KULTURY – MYSTERY SHOPPING VE VYBRANÝCH PODNICÍCH V JIHLAVĚ
STANDARD OF COFFEE CULTURE – MYSTERY SHOPPING IN SELECTED ENTERPRISES IN TOWN OF JIHLAVA

TURISTICKÉ ROZHLEDY
69

JAROMÍR RUX, DANA ZAŽÍMALOVÁ
PŘÍSPĚVEK K HISTORII FOREM TURISMU
CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE FORMS OF TOURISM

STUDENTSKÉ PRÁCE
80

DANIEL STRNAD
NÁVRH TURISTICKE REGIONÁLNÍ KARTY VYSOČINA
DRAFT REGIONAL TOURIST CARD FOR HIGHLANDS REGION

-4-

Z NAŠICH CEST
90

EVA JANOUŠKOVÁ, NIKOLA PUSTINOVÁ
STUDENTKY VŠPJ POZNÁVALY ZAKARPATSKOU UKRAJINU

UDÁLOSTI V REGIONECH
94

TOMÁŠ POSPÍŠIL
PŘEDSTAVUJEME STŘEDOČESKOU CENTRÁLU CESTOVNÍHO RUCHU

97

LENKA ŠOLTYSOVÁ
DŮM PŘÍRODY, PROGRAM AOPK ČR

98

HANA KREIBICHOVÁ
KONGRESY KONANÉ V PRAZE ROČNĚ PŘINÁŠÍ DO VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ AŽ 5,2 MILIARDY
KORUN

AKCE A UDÁLOSTI
101 AUTENTICITA V KONTEXTU CESTOVNÍHO RUCHU

!

TIP
Pro snadnější orientaci v dokumentu můžete využít záložky v programu Adobe Reader.
Záložky jsou standardně dostupné v levém sloupci pod ikonou Záložky.

ÚVODNÍ SLOVO ČTENÁŘŮM
Milí čtenáři,
předkládáme vám již 18 číslo časopisu Studia Turistica a v příštím roce budeme jubilovat číslo dvacáté. Za uplynulých
8 let bylo editováno 84 článků od 110 autorů na 1800 stranách.
Studia Turistica chtějí stále zvyšovat svoji konkurenceschopnost i na mezinárodním poli, proto jsme v letošním
roce posílili řady členů redakční rady o nové zahraniční odborníky na cestovní ruch.
Představujeme vám pana prof. dr. hab. Andrzeje Kowalczyka, který působí na Katedře cestovního ruchu a rekreace
Fakulty geografie a regionálních studií, Varšavské univerzity v Polsku, pana prof. Dr. Nuno Miguel Castanheira
Almeida, Ph.D., který působí na Polytechnické univerzitě Leiria, v Portugalsku, paní doc. Joannu Kosmaczewskou,
Ph.D., která působí na Ekonomické univerzitě Bydgoszcz v Polsku, paní doc. Jasnu Potočnik Topler, Ph.D., která
působí na Univerzitě v Ljubljani ve Slovinsku a paní Dr. Galynu Kish, PhD., která působí na Katedře cestovního
ruchu a služeb Fakulty cestovního ruchu a mezinárodní komunikace, Národní univerzity v Užhorodu na Ukrajině.
Redakce časopisu se těší na spolupráci, která určitě přinese pozitiva nejen všem zúčastněným, ale i samotnému
cestovnímu ruchu.
Rád bych vás seznámil i s nejbližším edičním plánem, do kterého jsme ještě zařadili mimořádné číslo s konferenčními
příspěvky z roku 2017 a následně ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze vyjde na začátku roku 2018
tématické číslo s právní tématikou.
Jiří Šíp, vedoucí redaktor
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SLUŽBY CESTOVNÍHO
RUCHU A ŘÍZENÍ
JEJICH KVALITY:
ZAMĚŘENÍ NA ÚLOHU
VEŘEJNÉHO SEKTORU

Markéta Bobková
Svatava Nunvářová

TOURISM SERVICES
AND SERVICE QUALITY
MANAGEMENT:
A FOCUS ON THE ROLE OF
THE PUBLIC SECTOR
ABSTRAKT
Příspěvek je zaměřen na analýzu kvality služeb
v cestovním ruchu. Jelikož je produkt cestovního
ruchu tvořen různými službami, uspokojení
potřeb návštěvníků značně závisí na kvalitě služeb
poskytovaných podnikateli i veřejným sektorem.
Nezastupitelnou roli má veřejný sektor v oblasti
řízení kvality a implementace metod a nástrojů
ovlivňujících kvalitu služeb. Cílem článku je předložit
zkušenosti z praxe České republiky i poznatky
vybraných turisticky vyspělých destinací. Pro
popisování přístupů vybraných zemí byla využita
metoda deskriptivní a při jejich hodnocení metody
analýzy a komparace. Na základě aktuálních zjištění
a šetření realizovaného v Horním Rakousku (2014)
lze uvést, že pro kvalitu služeb i procesu, v němž
jsou služby poskytovány, mají zásadní význam
finanční zdroje a úroveň spolupráce poskytovatelů
služeb.
Klíčová slova: Analýza kvality služeb.
Benchmarking. Veřejný sektor. Řízení kvality.

ABSTRACT
The paper focuses on the analysis of the quality of
tourism services. The tourism product consists of
various services provided by the private sector, as
well as public sector. Naturally, visitor experience
depends on the quality of both types of services.
The public sector has its irreplaceable role in the
field of quality management and implementation
of methods and tools affecting service quality.
The aim of this article is to present practical
experience of the Czech Republic and selected
tourist destinations. To describe the foreign
attitudes, descriptive research method was
used, accompanied by methods of analysis and
comparison. On the basis of the findings and the
questionnaire survey conducted in Upper Austria
(2014), it can be said that the quality of service and
service management process depends on financial
resources and the level of cooperation between
service providers.
Keywords: Analysis of service quality.
Benchmarking. Public sector. Quality
management.
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ÚVOD
Produkt cestovního ruchu je tvořen rozmanitým množstvím dílčích služeb, které jsou nabízeny různými
poskytovateli. Na tvorbě produktu tak mohou participovat jak podnikatelé, tak i zástupci z řad veřejného
sektoru. Kvalitní služby představují klíčový předpoklad pro uspokojení potřeb účastníků cestovního ruchu.
Tato kvalita proto do značné míry ovlivňuje i konkurenceschopnost celé destinace a její úspěšnost na trhu.
Z tohoto důvodu by se nedílnou součástí procesu tvorby produktu mělo stát řízení kvality služeb, které by
zaručovalo jejich vysokou úroveň. Požadavky na kvalitu jsou v současnosti obzvlášť zásadní, protože znalosti
a zkušenosti turistů se rozšiřují a ti tak mají možnost srovnávat standardy služeb poskytovaných v jiných
destinacích. Proto si také tento příspěvek klade za cíl předložit poznatky z oblasti kvality vybraných služeb
v praxi České republiky i u turisticky vyspělých destinací. Zaměřuje se přitom na úlohu veřejného sektoru,
který se projevuje jednak při poskytování veřejné služby (např. činnosti TIC), ale i v systémovém přístupu
k zavádění standardů kvality služeb či řízení procesu jejich zkvalitňování.

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ PROBLEMATIKY ŘÍZENÍ KVALITY
V CESTOVNÍM RUCHU
Z pohledu návštěvníků jsou služby cestovního ruchu poskytované podnikatelskými subjekty i orgány veřejné
správy komplementární a navzájem se podmiňují. Návštěvník přitom většinou nerozlišuje, kdo danou službu
poskytuje (Metelková, 2005). Důležitým se pro něj stává získaný zážitek a naplněnost očekávání návštěvníka.
Protože je zážitek návštěvníků formován právě prostřednictvím poskytovaných služeb, je nutné řídit jejich
kvalitu také v cestovním ruchu (Kozak & Baloglu, 2011, str. 97). Kvalita služby bývá odvozována především od
uspokojení potřeb zákazníka, resp. účastníka cestovního ruchu, což představuje značně subjektivní záležitost.
Toto tvrzení může být podpořeno rozdílností charakteristik, kterými se služby liší od produktů, neboť služby
jsou obecně považovány za nehmatatelné, heterogenní, neskladovatelné a jejich skutečná hodnota vzniká při
samotné interakci (Parasuraman et al., 1985). Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2001) zdůrazňují, že významný vliv
na kvalitu služby má již samotný proces, ve kterém jsou služby poskytovány.
Jelikož za poslání organizací veřejného sektoru lze považovat poskytování kvalitních služeb občanům či
zvyšování kvality života v daném území, začaly se i ve veřejné správě v posledních letech uplatňovat metody,
které byly dříve známé a používané zejména ve firemní praxi (Nunvářová, 2014). Možností, jak zlepšovat
služby či zvyšovat jejich kvalitu, je mnoho. Za účelem řízení kvality služeb cestovního ruchu byly některé
obecně využitelné modely vhodné pro řízení kvality (např. TQM, benchmarking) modifikovány i pro potřeby
cestovního ruchu. Modely, jejichž užití je v praxi běžné, jsou představeny v následujících podkapitolách.

TQM A EFQM EXCELENCE MODEL
Komplexní management kvality TQM je považován za prostředek vedoucí k uspokojení interních a externích
zákazníků prostřednictvím zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Jelikož Kozak a Baloglu (2011) považují
TQM za významný nástroj pro zlepšení výkonnosti turistické destinace, předkládají pro aplikování na oblast
destinace návrh D-TQM, který je vhodný taktéž pro její udržitelný rozvoj. Nejuznávanějším modelem TQM je
tzv. EFQM Excelence Model, který navázal na předchozí model TQM.
Model excelence EFQM vytváří rámec pro hodnocení organizací, kterým umožňuje určit, v jakém stádiu
cesty k úspěšnosti se právě nachází, jaké jsou jejich přednosti a slabiny nebo možnosti pro zlepšování situace
(Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001, str. 340). Zajímavé je právě doplnění Modelu excelence EFQM o specifické
prvky související s cestovním ruchem (např. destinační management, kulturní a přírodní zdroje, image), které
provedli Kozak a Baloglu (2011) a které je vidět na obrázku 1.
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Obrázek 1: EFQM Excelence Model pro cestovní ruch
Obrázek 1: EFQM Excelence Model pro cestovní ruch
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Zdroj: Kozak a Baloglu (2011, str. 101)
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BENCHMARKING
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kontinuální
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se pouhá
na posuzování
(Kozak
Baloglu, 2011,
str.přesahuje
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vytvářejících
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a služby (Kozak,
2002). vytvářejících
Benchmarkingprodukty
je využíván
jak soukromými,
tak
srovnání
a zaměřuje
se na posuzování
dovedností
a služby
(Kozak,
aktuálně
i
veřejnými
organizacemi
(Nunářová,
2016).
Zavedení
mechanismů
benchmarkingu
je
doporučováno
2002). Benchmarking je využíván jak soukromými, tak aktuálně i veřejnými organizacemi
pro neustálé zlepšování řídících procesů, neboť umožňuje identifikaci činností vyžadujících zdokonalení
(Nunářová, 2016). Zavedení mechanismů benchmarkingu je doporučováno pro neustálé
a aplikování těch nejlepších procesních praktik (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001, str. 225).
zlepšování řídících procesů, neboť umožňuje identifikaci činností vyžadujících zdokonalení a
aplikování těch nejlepších procesních praktik (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001, str. 225).
Pro využití benchmarkingu v cestovním ruchu vyvinuli Kozak a Baloglu (2011, str. 111) destinační benchmarking,
který definují jako kontinuální měření vedoucí ke zlepšování všech služeb, které přispívá ke kumulování zážitků,
Pro využití
benchmarkingu
v cestovním
ruchu vyvinuli
Kozak
a Baloglu (2011, str.Měřítka,
111) která
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destinaci
možnost zvýšit
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destinační
benchmarking,
který
definují
jako
kontinuální
měření
vedoucí
ke
zlepšování
všech
mohou být užitečná pro zajištění vysokého standardu služeb a úrovně spokojenosti turistů, jsou představena
služeb,
na obrázku
2. které přispívá ke kumulování zážitků, čímž poskytuje destinaci možnost zvýšit její
ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost. Měřítka, která mohou být užitečná pro
zajištění vysokého standardu
služeb
a úrovně
spokojenosti
turistů, jsou představena na
Obrázek
2: Měřítka
destinačního
benchmarkingu
Obrázek
2: Měřítka
destinačního benchmarkingu
obrázku 2.
Kvantitativní měření
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VSTUPY

Čekací doba na řešení
stížnosti

VÝSTUPY
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zdroje
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Kvalitativní měření

VYŠŠÍ VÝKON

Spokojenost zákazníka

VYŠŠÍ
KONKURENČNÍ
VÝHODA

Stížnosti zákazníka

Zdroj: Kozak a Baloglu (2011, str. 119), doplněno

Zdroj: Kozak a Baloglu (2011, str. 119), doplněno

Standardy služeb a normy ISO
V souvislosti s financováním veřejných služeb z veřejných rozpočtů je nutné zajištění
srovnatelné minimální úrovně veřejných služeb na celém území. Z tohoto důvodu dochází ve
veřejném sektoru k definování a prosazování standardů veřejných služeb (Nunvářová, 2008).
I u soukromých služeb cestovního ruchu jsou vytvářeny a užívány standardy, které mimo jiné
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STANDARDY SLUŽEB A NORMY ISO
V souvislosti s financováním veřejných služeb z veřejných rozpočtů je nutné zajištění srovnatelné minimální
úrovně veřejných služeb na celém území. Z tohoto důvodu dochází ve veřejném sektoru k definování
a prosazování standardů veřejných služeb (Nunvářová, 2008). I u soukromých služeb cestovního ruchu jsou
vytvářeny a užívány standardy, které mimo jiné pomáhají orientovat se zákazníkovi v tom, co od služby může
očekávat (např. hvězdičky u ubytovacích zařízení).
Mezinárodní organizace pro standardizaci vydávají ISO normy, které slouží různým účelům. Normy udávají
požadavky, jejichž dodržování je v praxi nezávisle ověřováno a v případě dostatečného plnění certifikováno.
Existuje několik možných norem, které lze využít pro zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Nejznámější je
obecně pojatá norma ISO 9000, která je užívána ke zlepšování systému managementu jakosti. Využívání této
normy může organizaci přinést racionalizaci administrativních činností či vyjasnění pravomocí, odpovědností
a kompetencí zaměstnanců. Další normou je např. ISO 9241-210, kterou lze využít pro zlepšování služeb
prostřednictvím metody service designu, kde je v popředí uživatel služby. Proto tento přístup vyžaduje úzkou
spolupráci s klientem (White, 2008).

DALŠÍ METODY
Pro měření kvality služeb se v současnosti také využívá již dříve vyvinutý model SERVQUAL, pomocí něhož
se měří rozdíl (mezera – GAP) v zákazníkově očekávání od dané služby a ve skutečně poskytnuté službě
(Parasuraman et al., 1985). Speciálně pro měření kvality ve veřejné správě je určen model CAF (Společný
hodnoticí rámec), který vychází z principů TQM a je odvozen od EFQM. Jednou z metod zvyšování kvality
služeb, která je využitelná pro veřejný sektor je i mystery shopping, který je zaměřen na zprostředkování
zážitku. Poskytovateli služby umožňuje poznat slabá místa poskytované služby a možnosti jejího zlepšení
(Nunvářová, 2014). Jednou z metod postupného zvyšování služeb je PDCA cyklus, který začíná popisem
problému a přípravou plánu na jeho odstranění, pokračuje realizací činností, kontrolou, zda činností došlo
k vyřešení problému, a standardizováním (novým nastavením funkčního systému).
Metod zvyšování kvality v praxi existuje mnoho a zde je jen výčet těch nejčastěji používaných či pro služby
v cestovním ruchu nejvhodnějších. Některé z nich jsou vhodné pro zlepšování kvality samotných služeb,
některé lze však využít i pro zvyšování kvality řízení systémů, které pak mohou lepším způsobem poskytovat
služby – např. pro zlepšení fungování řízení destinace či pro zefektivnění spolupráce soukromého a veřejného
sektoru.

STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Příspěvek analyzuje kvalitu služeb v cestovním ruchu a současné přístupy k jejich zkvalitňování v České
republice a v zahraničí. Podrobně je zkoumána role veřejného sektoru v oblasti řízení kvality a implementace
metod a nástrojů ovlivňujících kvalitu služeb v cestovním ruchu. Za hlavní cíl si článek klade předložit
poznatky z praxe České republiky i zkušenosti vybraných turisticky vyspělých destinací, které mohou sloužit
pro formulaci doporučení vedoucích k zefektivnění celého procesu řízení kvality.
Text je strukturován tak, aby byl naplněn záměr článku a došlo k zodpovězení následujících výzkumných
otázek:
1. Jak veřejný sektor zajišťuje kvalitu veřejných služeb v cestovním ruchu v České republice?
2. Jaké jsou zahraniční zkušenosti se zaváděním standardů kvality služeb?
3. Jaké faktory mají zásadní vliv na zkvalitnění procesu, v němž jsou služby poskytovány?
Jako modelová země bylo vybráno Švýcarsko a Rakousko. Při zpracování příspěvku byly uplatněny metody
analýzy a syntézy. Pro popisování poznatků a přístupů byla využita metoda deskriptivní a následně i metody
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oblasti služeb cestovního ruchu, na jejichž rešerši se příspěvek zakládá. Další data byla získána z internetových
zdrojů příslušných institucí. Identifikace možných faktorů působících na kvalitu procesu vychází z části vlastního
dotazníkového šetření realizovaného na přelomu let 2013/2014 v Rakousku (Novotná, 2014; Bobková, 2015).
Pro účely příspěvku byly vybrány odpovědi respondentů z Horního Rakouska, kde se objektem zkoumání staly
svazy cestovního ruchu, jejichž území tvoří dvě a více obcí, a zemská organizace Oberösterreich Tourismus.
V době realizace výzkumu byly svazy i zemská organizace zákonem definovány jako veřejnoprávní korporace.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 35,3 % svazů. Tento výzkum je rozšířen o výsledky dalších vlastních
výzkumů probíhajících ve veřejných organizacích (Špaček, Lukášová & Nunvářová, 2009; Nunvářová, 2014).

VÝSLEDKY A DISKUZE
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE
Kvalita veřejných služeb je v České republice rozvíjena prostřednictvím různých programů (Nunvářová, 2010).
Kromě ministerstev, krajů a obcí podporuje kvalitu ve veřejném sektoru také Česká společnost pro jakost,
která se podílí na naplňování Národní politiky kvality. Programem podpory poskytování kvalitních služeb,
který je součástí Národní politiky kvality, je Program Česká kvalita. Program zaštiťuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR.
V souvislosti s cestovním ruchem využívá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR od začátku roku 2010 jako
systémový nástroj státní politiky cestovního Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Tento
systém má přispět mimo jiné ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu, provedení certifikace kvality služeb či
zavedení jednotného standardu poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Další rozvoj systému
kvality služeb a zavedení povinné celostátní kategorizace a klasifikace v různých segmentech cestovního ruchu
si klade jako prioritu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020.
Jednou z mnoha metod zvyšování kvality služeb, která sleduje spokojenost uživatele s konkrétní službou, je
mystery shopping. Metoda spočívá v tom, že službou projde vyškolený uživatel (mystery shopper) takovým
způsobem, aby poskytovatel služby nezaznamenal, že jde o zkušební průchod, na němž je následně hodnocena
kvalita poskytnuté služby (např. silné a slabé stránky, přednosti, slabiny). Důležitým rysem metody je, že
osoba poskytující službu v daném okamžiku neví, že dochází k hodnocení kvality služby, a nemůže tedy zkreslit
své chování a jednání. Výhodou metody je, že služba může být prověřena do hloubky a v mnoha oblastech
(např. prostředí poskytované služby, chování a jednání zaměstnanců s uživatelem, spokojenost uživatele se
službou, atd.). Metodu mohou použít samotní poskytovatelé služeb cestovního ruchu pro vyhodnocení kvality
svých služeb (typicky se metoda používá např. v pohostinství, kde se zkoumá zejména chování personálu
k zákazníkům nebo upravenost, vzhled či čistota provozu). Metoda je však využívána i ve službách cestovního
ruchu poskytovaných veřejným sektorem, kdy je hodnocena kvalita služeb turistických informačních center
(TIC).
Pravidelné hodnocení služeb TIC metodou mystery shoppingu je v ČR zabezpečováno Asociací turistických
informačních center ČR (ATIC) od roku 2013 (ve spolupráci s CzechTourism a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR).
Tento projekt se nazývá „Jednotná klasifikace TIC ČR“ a nahradil a sjednotil do té doby několik certifikovaných
popisů činností TIC. Předpokladem fungování projektu bylo vytvoření základních standardů služeb, které mají
TIC poskytovat. Sledovány jsou závazné a doporučené požadavky k minimálnímu standardu služeb ve třech
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své podoblasti: všeobecná pravidla (prostory provozovny, oblečení a úprava pracovníka, znalosti pracovníka,
práva spotřebitelů, přístupnost prostor, obsluha klienta a další), osobní komunikace s klientem (pozdrav,
poskytování informací, soukromé záležitosti pracovníků a další), telefonická komunikace s klientem (pozdrav,
chování, způsob zodpovídání dotazů a další). Zde pak dochází k pravidelnému vyhodnocování vyškolenými
pracovníky a udílení certifikace, resp. k obnovování či odnímání certifikátů (ATIC, 2013).
Získaný jednotný certifikát dokládá splnění základního standardu služeb, podmiňuje certifikaci v rámci
Českého systému kvality služeb i získání dotací na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů (ATIC,
2013). Členové ATIC mají proces certifikace „zdarma“, v rámci svého ročního členského příspěvku, který činí
cca 4 000 Kč v závislosti na počtu a poloze poboček TIC. Nečlenové ATIC za proces certifikace zaplatí cca 2 500
Kč v závislosti na počtu a poloze poboček (ATIC, 2017). V následující tabulce je možné sledovat vývoj nákladů,
které ATIC na certifikaci ročně vynakládá (většinou jde o rozpočtované – předpokládané výdaje na systém).
Tabulka 1: Roční náklady na provozování systému klasifikace a certifikace TIC
Rok
Náklady v Kč
2017
450 000
2016
420 000
2015
385 600
2014
360 000
2013
160 000
Zdroj: ATIC, 2017
Pro zvyšování kvality služeb jsou důležitá kritéria služeb, která ukazují na ne/důležitost zlepšovaných oblastí.
Tabulka 2 porovnává kritéria sledovaná u různých druhů služeb při využití metody mystery shopping, přičemž
jsou porovnána reálně užívaná kritéria u TIC a úřadů územních samosprávních celků (ÚSC). Činnost TIC je
srovnatelná v tomto případě s podatelnami úřadů, neboť úřady mají větší škálu poskytovaných služeb, čemuž
odpovídá i vyšší složitost organizační struktury úřadů a i větší pestrost škály sledovaných kritérií.
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Kategorie pro mystery
shopping úřadů ÚSC

Kritéria kvality knihovnických
služeb

Lokalizace a navigace k TIC (označení
polohy, přístupnost)

Značení úřadu a úřední doba

Knihovní fond, akce:
• dostatečný výběr
• dostatečný počet kusů
• aktuálnost fondu
• dostatečné množství akcí
• zajímavost, nápaditost akcí

Informace o TIC:
• označení,
• viditelnost názvu,
• otevírací doba,

Prostředí a vybavenost úřadu Organizace a výkon knihovnických
jako celku
služeb

Činnost TIC:
• dostupné informace,
• způsob kontaktu s klientem,
• bezplatnost

Chování pracovníků
podatelny/recepce

Chování pracovníků

Databáze TIC:
• existence,
• struktura údajů,
• aktuálnost

Prostředí, kde se
bezprostředně vyřizuje
služba

Podmínky poskytování
knihovnických služeb

Vybavení TIC:
• zařízení,
• dostupnost internetu,
• mapy,
• dostupnost informací mimo
pracovní dobu,

Chování pracovníků
poskytující službu

Celková spokojenost se službami

Zpětná vazba (způsoby, zjišťování,
evidence)

Průběh vyřízení služby
(průchod službou)

Standard/kritéria služeb TIC

Celková spokojenost se
službami a návštěvou
Zdroj: ATIC, 2013, Nunvářová, 2014, Špaček, Lukášová & Nunvářová, 2009, vlastní zpracování
Z tabulky by se mohlo zdát, že TIC mají pro zjišťování naplňování minimálního standardu jimi poskytovaných
služeb jednotlivé kategorie podrobněji upřesněny. Nicméně i v dalších dvou případech jsou v praxi kategorie
podrobnější. Pro účely srovnání jsou však v tomto příspěvku uvedeny jen kategorie hlavní, bez podkategorií. Při
celkovém pohledu lze tedy říci, že vzhledem k tomu, že i úřady a knihovny zjišťují podobné úkoly či zodpovídají
podobné otázky jako turistická informační centra, jsou oblasti/kritéria vč. jejich podkategorií spokojenosti se
službami srovnatelné mezi všemi sledovanými veřejnými službami, jen někdy jsou kategorie jinak rozvrstveny
(rozškatulkovány). Celkově je možné shrnout, že ve všech případech je důležité najít místo, kde je služba
poskytována a získat zde potřebné informace či službu (v případě úřadu i vyřízení dané záležitosti). K tomu je
klíčový také pracovník, se kterým se klient setká a který může celkový dojem vylepšit či pokazit. Na závěr je
sledována také celková spokojenost klienta (zážitek ze služby).
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ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM STANDARDŮ KVALITY SLUŽEB
V této části bude dán prostor poznatkům v oblasti kvality služeb cestovního ruchu ve dvou vybraných turisticky
vyspělých destinací. První z nich je Švýcarsko, které patří k jedněm z nejkonkurenceschopnějších destinací
a vyznačuje se špičkovou úrovní poskytovaných služeb cestovního ruchu a propracovaným systémem řízení
jejich kvality. Cestovní ruch se podílí na tvorbě HDP Švýcarska 7,4 % (Tabulka 3).
Tabulka 3: Základní ukazatele cestovního ruchu ve Švýcarsku (rok 2015)
Podíl cestovního ruchu na HDP
7,4 %
9 305 000
Počet mezinárodních příjezdů (metoda THS)
Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu
16 198 000 000 USD
Zdroj: UNWTO (2016), WTTC (2015)
Pro řízení kvality v cestovním ruchu využívají Švýcaři jak národní, tak mezinárodní normy kvality. Systémy
kvality jsou uskutečňovány na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru. Z těch mezinárodních bývá
využíván např. evropský model EFQM a ISO 9001 nebo 14001. Z národních systémů lze jmenovat tříúrovňový
Q systém, který byl vytvořen převážně zájmovými subjekty z řad podnikatelů v cestovním ruchu a bernskou
univerzitou. Tento systém podporující rozvoj a zabezpečování jakosti v turistických zařízeních je založen na
předpokladu samofinancování. Nečerpá tedy prostředky z veřejných rozpočtů, ale z členských poplatků,
zpoplatněné certifikace, akreditace či poradenské a vzdělávací činnosti.
Značku kvality Q propaguje Švýcarská federace cestovního ruchu (Schweizer Tourismus-Verband nebo taktéž
Swiss Tourism Federation), která je národní organizací zastřešující cestovní ruch ve Švýcarsku. Účelem jejího
zřízení se stala komunikace s veřejným sektorem a zastupování zájmových organizací. Tato federace si je
vědoma toho, že kvalita je rozhodujícím faktory v konkurenci, a proto je třeba ji podporovat. Kvalitu v oblasti
cestovního ruchu podporuje prostřednictvím vzdělávání, certifikace a vytváření sítí. Klasifikuje ubytovací
zařízení a uděluje certifikáty „Wellness Destination“ a „Family Destination“ – toto označení dostávají ty
destinace, které se specializují na wellness služby, resp. přizpůsobují své služby potřebám a přáním rodin.
Mezi instituce z řad veřejného sektoru, které se také podílí na zabezpečení systému kvality ve Švýcarsku, patří
např.:
• Swiss Association for Hotel Credit,
• Switzerland Tourism,
• Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti (State Secretariat for Economic Affairs – SECO).
Swiss Association for Hotel Credit působí jako partner pro otázky týkající se financování a poradenství
v pohostinství a ubytování. Switzerland Tourism je veřejnou institucí sídlící v Curychu, která se primárně stará
o propagaci Švýcarska jako turistické destinace a zaštiťuje její marketing (STV, 2015). Tato instituce podléhá
dohledu Federálního ministerstva pro hospodářské záležitosti (DEA) a Státního sekretariátu pro hospodářské
záležitosti (SECO). Státní sekretariát je zodpovědný za národní a mezinárodní politiku cestovního ruchu a za
strategický dohled nad propagací cestovního ruchu.
Druhou zemí, jejíž zkušenosti s kvalitou služeb budou ve stručnosti představeny, je Rakousko. Rakousko
představuje jednu z turisticky vyspělých destinací s rozvinutou spoluprací a propracovanou legislativní
úpravou. Centrální systém řízení kvality je v Rakousku zaveden pro veškeré sektory průmyslu. Cestovní ruch
využívá částečně i výše zmíněného švýcarského modelu Q, přičemž systém kvality je financován jak z veřejných
prostředků, tak i ze soukromých zdrojů (poplatky za certifikaci, školení atd.).
Důležitým orgánem v oblasti certifikace je Quality Austria, která uděluje Rakouskou pečeť kvality, poskytuje
různé certifikační a kvalifikační programy, včetně on-line kurzů v různých oblastech. Tato organizace je
akreditována spolkovým ministerstvem pro hospodářství, rodinu a mládež (Bundesministerium für Wirtschaft,
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státní ocenění náležející nejúspěšnějším a nejlepším společnostem v Rakousku, které na základě modelu
excelence EFQM identifikovaly své silné stránky a příležitosti.

ZKVALITNĚNÍ PROCESU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
K vyšší kvalitě služeb přispívají také faktory, které ovlivňují samotný proces, v jehož rámci jsou služby
cestovního ruchu poskytovány. Pro lepší uchopení tohoto problému je vhodné identifikovat faktory na
základě zkušeností turisticky vyspělých destinací. Poslední část příspěvku proto obsahuje souhrn poznatků
o vlivu faktorů vedoucích ke zkvalitnění procesů, jak je vnímají samotní zástupci destinací Horního Rakouska
(Novotná, 2014; Bobková, 2015). Pro dotazníkové šetření týkající se kvality procesu byla vybrána spolková
země Horní Rakousko, a to na základě její geografické blízkosti a z ní plynoucí kooperace s některými českými
destinačními společnostmi (Novotná, 2014).
Jeden z grafických výstupů dotazníku, vč. uvedených minimálních a maximálních hodnot, znázorňuje graf 1,
přičemž čím se faktor blíží hodnotě 1, tím je považován za důležitější (mající v procesu větší vliv). Výsledky
dotazníkového šetření nelze generalizovat. Slouží spíše jako inspirativní nástin možných bariér či podpůrných
prvků zkvalitňování služeb. V úvahu je nutné vzít i odlišné podmínky (např. institucionální či legislativní),
v kterých se proces v Horním Rakousku oproti České republice odehrává.
Graf 1: Faktory s vlivem na kvalitu procesu

Zdroj: vlastní zpracování dle výzkumu Novotné, 2014
Jednoznačný vliv na kvalitu procesu, v němž dochází k poskytování služeb, mají finanční zdroje a důvěra mezi
aktéry zapojenými do tohoto procesu (μ = 1,17). Důležitost finančních prostředků je evidentní i dle poznatků
uvedených v předchozích kapitolách, neboť nastavování procesů, provádění kontrol a zavádění standardů je
finančně velmi nákladné. Na druhém místě působí na procesy s μ = 1,33 spolupráce s poskytovateli služeb.
Význam spolupráce byl opět potvrzen i předešlým textem, který zmiňuje, že většina procesů standardizace,
certifikace a udělování značek kvality probíhá na bázi spolupráce, např. mezi veřejným a soukromým sektorem
nebo mezi různými zájmovými skupinami. Pro celkovou kvalitu je pochopitelně důležitá i odborná způsobilost
zaměstnanců (μ = 1,50).
Menší význam pro oblast kvality služeb přikládají respondenti dokumentům platným na zemské úrovni, tedy
strategii (μ = 1,83) a legislativě (μ = 2,17). Strategii cestovního ruchu platnou po dobu 4 let, která obsahuje
konkrétní požadavky a koncepční úvahy o marketingu, strategickém rozvoji, infrastruktuře cestovního ruchu
a technologiích a kvalitě v cestovním ruchu, schvaluje Oberösterreich Tourismus. Propracovaná legislativa (Oö.
Tourismus-Gesetz 1990, Oö. Tourismusabgabe-Gesetz 1991) v Horním Rakousku upravuje oblast podpory
a řízení cestovního ruchu a přispívá k jasnému vymezení kompetencí nositelů cestovního ruchu.
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Příspěvek se zaměřil na služby v cestovním ruchu, řízení jejich kvality a úlohu veřejného sektoru. Kvalitu
poskytovaných služeb lze ovlivnit za předpokladu sledování a poměřování návštěvníkova očekávání
a následného skutečného vnímání služby. Využití metod a modelů pospaných v textu napomáhá zvyšovat
kvalitu služeb a dosahovat tak větší konkurenceschopnosti. Některé z modelů je vhodné uplatnit při zlepšování
kvality služeb, některé lze však využít i pro zvyšování kvality celého procesu, v němž jsou služby poskytovány.
Jednou z metod zvyšování kvality ve službách cestovního ruchu, kterou využívá i veřejný sektor, je mystery
shopping. Tato metoda je v České republice aplikována při hodnocení kvality služeb poskytovaných turistickými
informačními centry. Její výhodou je, že službu prověřuje do hloubky a v mnoha oblastech. Kritéria pro
hodnocení spokojenosti se službou jsou srovnatelná mezi všemi sledovanými veřejnými službami.
Vzhledem k nákladům na provozování systému klasifikace a certifikace je evidentní, že pro řízení kvality služeb
mají bezesporu zásadní význam finanční zdroje. V zabezpečení dostatečného množství finančních prostředků
se zahraniční instituce nespoléhají pouze na veřejné rozpočty, ale snaží se prostředky získávat z členských
poplatků či poplatků za certifikaci. Ukazuje se i to, že dle zkušeností ze zahraničí, je kvalita služeb významně
ovlivněna jak užitými metodami (nastaveným systémem), tak spoluprací veřejného a soukromého sektoru,
která podmínky pro kvalitu určuje.
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EKONOMICKO-STATISTICKÉ
HODNOCENÍ VYBRANÝCH
KRITÉRIÍ V HOTELNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Sylva Skupinová
Jan Máče
Eliška Smotlachová

ECONOMIC-STATISTICAL
ASSESSMENT OF
SELECTED CRITERIA IN THE
HOSPITALITY OF THE CZECH
REPUBLIC
ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá ekonomicko-statistickým
hodnocením ceny za jedno přenocování ve
dvoulůžkovém pokoji tříhvězdičkového hotelu,
počtem přenocování, počtem hostů a čistým
využitím lůžek a pokojů v časových řadách. Ve
vybraných úsecích studované problematiky byly
aplikovány statistické metody, které umožnily
interpretaci výsledků na ekonomice hotelnictví
v České republice. Časová řada cen v letech 1994 –
2016 byla zkoumána metodou regresní a korelační
analýzy. Byly nalezeny dvě trendové funkce, zjištěná
závislost byla těsná (r=0,71 respektive 0,68).
Meziroční a mezikrajové odlišnosti let 2012 – 2016
byly studovány u čistého využití lůžek a pokojů
metodou analýzy rozptylu. Kraje Hlavní město
Praha a Karlovarský kraj se statisticky průkazně liší
od ostatních krajů. Rok 2012 se statisticky průkazně
liší od ostatních ročníků.

Klíčová slova: Časové řady. Cena. Hotelnictví.
Regrese a korelace. Analýza rozptylu.

ABSTRACT
The paper deals with the economical statistical
evaluation of the price for one overnight stay in
the double room of a three-star hotel, the number
of overnight stays, the number of guests and the
direct use of beds and rooms in time series. The
appropriate statistical methods have been applied
in the selected sections of the studied subject,
which allowed interpretation of the problem
solved in the economy of the hotel industry in the
Czech Republic. The time series of prices between
1994 and 2016 was examined by regression and
correlation analysis. Two trending functions
were found, the observed dependence was tight
(r = 0.71 and 0.68 respectively). Inter-year and
mezzanine differences between 2012 and 2016
were studied in the clean bed and room use of
the scattering analysis method. The capital city of
Prague Region and the Karlovy Vary Region are
statistically different from other regions. The year
2012 is statistically different from other years.
Keywords: Time series. Price. Hospitanty
Management. Regression and Correlation.
Analysis of Variance.
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ÚVOD
Cestovní ruch v České republice je neustále se rozvíjejícím odvětvím a v období po roce 1989 zaznamenává
stabilní růst. Významným segmentem tohoto odvětví pak je oblast hotelnictví a ubytovacích služeb. Základním
informací o situaci na trhu jsou v tomto případě cena za přenocování, počet hotelových hostů v daném roce
a počet přenocování. O efektivitě využití ubytovacích kapacit pak svědčí využití lůžek a pokojů. Tento článek
si klade za cíl analyzovat tyto vybrané ekonomické ukazatele v kontextu vývoje minulých dvou desítek let.

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Cena představuje jeden ze základních prvků tržního mechanizmu. Na její reálný vývoj má vliv řada mikro
i makroekonomických faktorů. Vliv jejich dopadu na konkrétní statistická data je poměrně komplikovaně
identifikovatelný, neboť současně působí vždy několik určujících faktorů. Zásadní otázkou zde je, nakolik
na cenu přenocování v hotelovém pokoji má vliv poptávka vyjádřená počty přenocování. Dalším faktorem
majícím vliv na tržní situaci je segmentace dle jednotlivých regionů (v České republice představovaných
kraji), kde je možné předpokládat značnou nehomogenitu mezi turisticky atraktivními kraji a regiony méně
navštěvovanými.

STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Hlavním cílem příspěvku je nalezení ekonomických interpretací z výsledků statistické analýzy časových řad
u vybraných kritérii v hotelnictví v České republice.
V časové řadě let 1994 – 2016 byl zjišťován trend ceny za jedno přenocování ve dvoulůžkovém pokoji
tříhvězdičkového hotelu s využitím regresní analýzy. Dále byla zkoumána závislost ceny za jedno přenocování
ve dvoulůžkovém pokoji tříhvězdičkového hotelu na počtu přenocování a celkovém počtu hostů v hromadných
ubytovacích zařízeních s aplikací korelační analýzy. Metoda regresní a korelační analýzy je běžně požívanou
metodikou, byla aplikována metoda nejmenších čtverců bez použití výpočetní techniky, hodnocení korelačních
koeficientů vychází se stupnice podle Hindlse et al. (2006). Ekonomickou časovou řadou je přitom chápána
řada hodnot jistého věcně a prostorově vymezeného ekonomického ukazatele, která je uspořádána v čase
směrem od minulosti do přítomnosti (Artl & Artlová, 2009). Rovněž byly aplikovány postupy při práci
s časovými řadami, které uvádí například Hindls et al. (2006) nebo Novák (2015). Grafické vyjádření pro
zdůraznění názornosti výstupů doporučuje například Marek et al. (2007).
Rovněž bylo studováno mezikrajové srovnání v čistém využití lůžek a pokojů v letech 2012 - 2016 metodou
analýzy rozptylu dvojného třídění (dále jen ANOVA). Byla volena hladina významnosti α = 0,05. Výpočty byly
zpracovány s využitím počítačového programu Statgraphics 4.0. Vypočítané F-testy byly hodnoceny podle
standardních pravidel, které uvádí například Sanderson, Windmeijer (2016). Pro podrobnější vyhodnocení
byla zvolena Tukeyho metoda (Svatošová, 2004; Joong, 2006).
Byla použita zdrojová data Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2017).
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Časovou řadu lze však s výhodou rozdělit na dvě dílčí časové řady a to na řadu 1994 – 2010 a řadu 2011 –
2016. Kdy nárůst cen od roku 2011 koresponduje se změnami sazby daně z přidané hodnoty. V časové řadě
1994 – 2010 byl nalezen polynomický trend druhého stupně (graf 2), s hodnotou korelačního koeficientu
Časovou řadu lze však s výhodou rozdělit na dvě dílčí časové řady a to na řadu 1994 – 2010 a
r = 0,71. Tento trend byl vybrán na základě nejvyšší hodnoty indexu determinace (R2=0,699), který upozorňuje
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621 zařízení s 80 925 lůžky v 37 996 pokojích. To představuje celkový nárůst 23,7 % počtu ubytovacích zařízení,
18,4 % v počtu nabízených lůžek a 22,6 % nárůstu počtu hotelových pokojů. Maximálního počtu lůžek bylo
dosaženo již v roce 2008, kdy v Praze bylo 654 ubytovacích zařízení s 82 809 lůžky v 38 013 pokoji. V roce
2010 se v Praze nalézalo 82 559 lůžek v 630 ubytovacích zařízení.
Nárůst kapacity pražských ubytovacích zařízení přitom nebyl rovnoměrný. Zatímco počet ubytovacích zařízení
rostl nejrychleji na počátku minulého desetiletí (mezi léty 2000 a 2004 o 96 zařízení, tj. o 19,1 %), kapacita
lůžek narostla nejrychleji ve druhé polovině dekády, což koresponduje s nalezeným trendem vývoje cen.
Přitom nejvýraznější růst byl zaznamenán mezi léty 2007 a 2008, kdy se počet lůžek zvýšil o 8207, tj. o 11 %.
Na situaci na trhu překvapivě neměla podstatnější vliv vleklá ekonomická krize na konci desetiletí. Jedinými
roky, kdy v počtu hostů došlo k poklesu, byly léta 2002 (pravděpodobně hlavně dopad povodní) a 2009. Mezi
léty 2008 a 2009 poklesl počet zákazníků pražských ubytovacích zařízení o 240 644 hostů, což představuje
5,24 % (Máče 2014). Z toho vyplývá, že vývoj cen byl závislý zejména na nabídce, tedy na navyšování kapacity
ubytovacích zařízení.

- 21 Graf 2: Polynomick
Graf 2: Polynomický
trend trend
2000
1800
1600

Cena v Kč

1400
1200
1000
800

y = -5,912x2 + 147,2x + 459,8
R² = 0,699

600
400
200
Zdroj: vlastní zpracování
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Zdroj: Vlastní
V časové řadě 2011 – 2016 byl nalezen
lineárnízpracování
trend (graf 3), kde byla nalezena těsná přímá
lineární závislost ceny v čase (hodnota korelačního koeficientu r = 0, 68). Bohužel, zjištěný nižší
V časové řadě 2011 – 2016 byl 2nalezen lineární trend (graf 3), kde byla nalezena těsná přímá lineární závislost
index
determinace
(R =0,464)
upozorňuje
na ne
zcela kvalitní
model.
U šetřených
ceny v čase
(hodnota
korelačního
koeficientu
r = 0, 68).
Bohužel,
zjištěný regresní
nižší index
determinace
(R2=0,464)
uspořádaných
nelzemodel.
nalézt významně
kvalitnější
trend dvojic
než nalezený
trend
lineární,
upozorňuje
na ne zcela dvojic
kvalitnívšak
regresní
U šetřených
uspořádaných
však nelze
nalézt
významně
kvalitnější
trend
než nalezený
lineární,
který kopíruje
který
kopíruje
přímka trend
s rovnicí
y = - 12592
+7,547x.přímka s rovnicí y = - 12592 +7,547x.
Graf
Lineární trend
trend
Graf
3:3:Lineární
2640
2630

y = 7,5474x - 12592
R² = 0,4642

Cena v Kč

2620
2610
2600
2590
2580
2570
2560
2010

2011

Zdroj: vlastní zpracování

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zdroj: Vlastní zpracování

Dále byloDále
zjištěno,
že cena za
přenocování
ve dvoulůžkovém
pokoji tříhvězdičkového
hotelu je zcela
bylo zjištěno,
že jedno
cena za
jedno přenocování
ve dvoulůžkovém
pokoji tříhvězdičkového
nezávisláhotelu
na počtu
přenocování
a
celkovém
počtu
hostů
v
hromadných
ubytovacích
zařízeních,
korelační
je zcela nezávislá na počtu přenocování a celkovém počtu hostů v hromadných
koeficienty
pro tyto zařízeních,
závislosti byly
nevýznamné
(r = pro
0,150
0,002). Uvedenou
nezávislost
diskutovat
ubytovacích
korelační
koeficienty
tytoa závislosti
byly nevýznamné
(r = lze
0,150
a
s rozhodujícím ukazatelem, kterým je struktura nositele intenzity – počtu hostů a zároveň s celkovou nabídkou
0,002). Uvedenou nezávislost lze diskutovat s rozhodujícím ukazatelem, kterým je struktura
ubytovací kapacity tříhvězdičkových hotelů.
nositele intenzity – počtu hostů a zároveň s celkovou nabídkou ubytovací kapacity
tříhvězdičkových
hotelů.lůžek v krajích v letech 2012 – 2016 a čistého využití pokojů (v %) byla využita
Pro vyhodnocení
čistého využití
metoda analýza rozptylu dvojného třídění pro třídící kritérium kraj a ročník. Vstupní matice obsahovala celkem
Pro vyhodnocení
čistého využití
lůžek v krajích
v letech
– 2016
čistého využití pokojů (v
140 šetřených
průměrů zařazených
do kontingenční
tabulky
se 22012
sloupci
a 70ařádky.
%) byla využita metoda analýza rozptylu dvojného třídění pro třídící kritérium kraj a ročník.
Vstupní matice obsahovala celkem 140 šetřených průměrů zařazených do kontingenční
tabulky se 2 sloupci a 70 řádky.

- 22 Všechny F-testy byla průkazné. Existuje tedy alespoň jedna dvojice průměrů, které se na hladině α = 0,05
mezi sebou průkazně liší. Výsledné průkazné F- testy získané s využitím počítačového programu Statgraphics
4.0 ukazují obrázky 1 a 2.
Obrázek 1: Statisticky průkazné F-testy metody ANOVA pro čisté využití lůžek pro třídící kritérium kraj a ročník

Zdroj: Výstup počítačového programu Statgraphics, vlastní zpracování
Obrázek 2: Statisticky průkazné F-testy metody ANOVA pro čisté využití pokojů pro třídící kritérium kraj a
ročník

Zdroj: Výstup počítačového programu Statgraphics, vlastní zpracování
Z podrobnějšího vyhodnocení ANOVy Tukeyho metodou bylo zjištěno, že u čistého využití lůžek se průkazně
liší kraj Hlavní město Praha od všech ostatních krajů a kraj Karlovarský od všech ostatních krajů, a zároveň
kraj Hlavní město Praha se průkazně statisticky liší od kraje Karlovarského. Výstup jednoznačně souvisí
s preferencemi klientů v těchto krajích, jimž dominuje hlavní město Praha a vyhledávaná lázeňská zařízení
v Karlovarském kraji. Rok 2016 se průkazně statisticky liší od všech ostatních let, roky 2012 -2015 se mezi
sebou neliší. Tento výstup ukazuje obrázek 3, který je zařazen jako vzor použití Tukeyho metody podrobnějšího
vyhodnocení ANOVA.
Obrázek 3: Tukeyho podrobnější vyhodnocení ANOVA pro nalezení statisticky průkazně odlišných průměrů
čisté využití lůžek v letech 2012 – 2016.

Legenda 1 – rok 2012, 5 – rok 2016.
Zdroj: Výstup počítačového programu Statgraphics, vlastní zpracování

- 23 Z podrobnějšího vyhodnocení ANOVy Tukeyho metodou bylo zjištěno, že u čistého využití pokojů se průkazně
liší kraj Hlavní město Praha od všech ostatních krajů a kraj Karlovarský od všech ostatních krajů, a zároveň kraj
Hlavní město Praha se průkazně statisticky liší od kraje Karlovarského. Rok 2012 se průkazně statisticky liší od
všech ostatních let. Je pravděpodobné, že tento výstup souvisí se zavedením režimu devizových intervencí
České národní banky v roce 2013 a nárůstem poptávky po ubytovacích službách po roce 2012.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Provedená analýza ukázala, že na cenu přenocování měly ve sledovaném časovém úseku vliv jak
makroekonomické ukazatele (vývoj měnového kurzu, sazby DPH), tak i změny v poptávce po hotelových
službách v meziročním srovnání. Zjištěná závislost dvou trendových funkcí byla těsná (r=0,71 respektive
0,68). Regionální disproporce se potvrdily zejména u dvou specifických krajů. Kraje Hlavní město Praha a
Karlovarský kraj se statisticky průkazně liší od ostatních krajů, ale současně se liší i navzájem. Rok 2012 se
statisticky průkazně liší od ostatních ročníků.
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VÝZNAMNOST FAKTORŮ
KVALITY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
V LÁZEŇSKÉ DESTINACI

Šárka Stojarová
Radka Fišerová

THE IMPORTANCE OF
QUALITY FACTORS RELATED
TO SPA DESTINATION BY
VISITORS

ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá problematikou faktorů kvality
pro lázeňské destinace. V práci byly zvoleny pro
návštěvníky podstatné faktory kvality a byla
zkoumána jejich významnost pro oblast lázeňství.
Mezi nejvýznamnější faktory podle návštěvníků
patří čistota destinace, nabídka a kvalita
procedur a kvalita zdravotnického personálu.
V práci je prezentováno statistické vyhodnocení
významnosti jednotlivých faktorů kvality lázeňské
destinace, zjišťována závislost na věku, pohlaví,
vzdělání a povolání za použití Kruskal–Wallisova
testu. Výsledky mohou být použity pro návrh
marketingové strategie pro odlišné segmenty
návštěvníků lázeňských destinací.
Klíčová slova: Cestovní ruch. Kvalita destinace.
Faktory kvality. Dimenze kvality.
Vnímání zákazníka. Kvalita služeb. Lázně.
Lázeňská destinace. Lázeňství.

ABSTRACT
The article deals with the issues of the quality factors
for the spa destination. The significant factors for
visitors were designed and the importance of quality
aspects related to the spa industry was researched.
According to visitors, the most significant factors
of spa destination quality are cleanliness of the
destination, the offer and quality of procedures,
and the quality of medical staff. The paper presents
a statistical evaluation of the significance of the
spa destination quality factors with emphasis on
dependency for categories related to the age,
gender, education, and the occupation using
Kruskal–Wallis test. The results can be used to
design marketing strategies for different segments
of consumers for spa destinations.
Keywords: Travel tourism. Destination quality.
Quality factors. Quality dimensions. Consumer‘s
perception. Service quality. Health resort.
Spa destination. Spa industry.
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ÚVOD
Význam cestovního ruchu pro českou ekonomiku stále roste. V roce 2016 podíl na HDP činil 3% a byl tedy vyšší
než podíl zemědělství na HDP. Cestovní ruch je významný také z hlediska zaměstnanosti, v současné době
v cestovním ruchu už pracuje každý 21. zaměstnanec. Lázeňství v rámci cestovního ruchu je významné nejen
ekonomickými, ale i zdravotními přínosy, které zvyšují kvalitu života obyvatel. Dlouholetá tradice a vysoká
kvalita tuzemských lázní zesilují celkovou atraktivitu České republiky pro zahraniční návštěvníky. Význam
lázeňství pro cestovní ruch v České republice není z ekonomického hlediska zásadní, přesto představuje jeho
významnou část. Politické a následné legislativní změny zásadně ovlivnily lázeňský sektor, kdy v letech 20112013 klesl počet ubytovaných v lázních o více než polovinu. Omezení léčebné lázeňské péče nemělo dopad
pouze na lázeňská zařízení, ale významně snížilo poptávku a životní úroveň v postižených regionech a výrazně
zmenšilo příjmy do obecních rozpočtů, jak uvádí Smotlachová (2014, str. 221). Po změnách v roce 2015, kdy
byla zpět vrácena délka pobytů u některých diagnóz a kdy byl zrušen regulační poplatek, se počet návštěvníků
lázeňských zařízení začal opět zvyšovat. Dle ČSÚ (2017) se ubytovalo v roce 2016 celkem 18,4 mil. osob, z toho
zahraničních turistů 9,3 mil. a tuzemských hostů 9,1 mil. osob v ubytovacích zařízeních. Lázeňské ubytovací
zařízení navštívilo v roce 2016 téměř 351 tis. nerezidentů (meziročně + 10,3 %) a přes 446 tis. rezidentů
(+ 7,8 %), z toho Karlovarský kraj navštívilo 330 tis. nerezidentů (+ 12,0 %) a 145 tis. rezidentů (+ 17,9
%). Nejvíce lázeňských hostů přijelo do České republiky z Německa, a to 177 tis. (+ 15,8 %), Ruska 53 tis.
(- 6,7 %) a Tchaj-wanu 19 tis. (+ 13,3 %). Celkově ale i v roce 2016 pokračovalo meziroční snížení počtu příjezdů
návštěvníků z Ruské federace, kteří jsou pro lázeňský turismus důležití nejen svým počtem návštěv, ale i výší
svých výdajů. Počet těchto návštěvníků se od roku 2014 snižoval po zahájení ekonomických sankcí vůči Ruské
federaci a od poklesu kupní síly rublu. Nicméně i přes tento významný úbytek v roce 2015 Karlovy Vary skončily
po Praze a Brně jako 3. nejnavštěvovanější město či obec s počtem 267 300 turistů a s průměrnou dobou
pobytu 6,8 dne a Mariánské Lázně jako 6. nejnavštěvovanější město v České republice s 232 600 návštěvníky
a průměrnou dobou pobytu 9,2 dne. Přestože růst ekonomiky a vyšší zaměstnanost patří k faktorům, které
přispívají k meziročnímu zvyšování počtu hostů, je třeba se k udržení konkurenceschopnosti jednotlivých
zařízení zabývat kvalitou služeb. Ta není vždy chápána poskytovateli stejně jako zákazníky. Proto se článek
zabývá identifikací jednotlivých faktorů kvality služeb se specifikací na návštěvníka lázní a jeho očekávání.

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Pojem kvalita destinace je téma, které je poněkud obtížné definovat z důvodu jeho komplexnosti. Destinace
byla původně autory definována primárně jako geografický prostor, který si návštěvník vybírá jako cíl své
cesty, ale v současné době je toto pojetí širší a je autory chápáno více z ekonomického hlediska. Např.
Bartl, Schmidt (1998, str. 3) zdůrazňují podnikatelské pojetí, kdy destinaci chápou jako regionální, globálně
konkurenceschopnou a strategicky řízenou jednotku nabídky na mezinárodním trhu. Většina autorů
zabývajících se kvalitou poskytovaných služeb v cestovním ruchu navazuje na práce Parasurmana, Zeithamlové
a Berryho jako např. Maiteides, Ďaďo (2002, str. 266), kteří specifikují deset dimenzí ovlivňujících kvalitu
poskytovaných služeb. Na třech úrovních rozlišuje pak Palatková (2011, str. 184) kvalitu destinace a to na (1)
kvalitu jednotlivých služeb, odděleně v jednotlivých sektorech, např. kvalita ubytování, kvalita stravování;
(2) souhrnnou, agregátní kvalitu služeb, např. kvalita veřejných služeb a volných statků; (3) kvalitu destinace
hodnocenou nejen návštěvníky, ale i rezidenty. Dle Indrové, Houšky a Petrů (2011, str. 30) se při hodnocení
kvality služeb uplatňuje subjektivní a objektivní hledisko. Subjektivní hodnocení provádí zákazník na základě
svých zkušeností, znalostí a vlastní představě o kvalitě dané služby. Objektivní hodnocení může provádět
zákazník, podnikatel či kontrolní orgán v případě, že je možné porovnat realitu se stavem deklarovaným
v zákoně, vyhlášce, nařízení či nabídce poskytovatele. Již zmínění autoři Zeithamlová, Parasuraman a Berry
jsou autory SERVQUAL, metody měření kvality služeb podle spokojenosti zákazníka, která je založena na
modelu mezer, tzv. GAP analýza, mezi očekáváním zákazníka a následnou zkušeností se službou. Z jejich tezí
vychází řada autorů, např. Swarbrooke a Hornerová (2007, str. 212), kteří uvádí následující faktory kvality.
Účastníci cestovního ruchu očekávají, že budou tyto faktory naplněny, a na základě toho, jak jsou spokojeni
s jejich naplněním, hodnotí kvalitu poskytnuté služby:
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•
•
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cena, které budou schopni zaplatit s ohledem na svůj disponibilní důchod,
bezpečnost destinace, co se týče politické situace, kriminality a nemocí,
služba odpovídající deklarované kvalitě poskytovatelem,
relaxace, obnovení sil a snížení hladiny stresu,
to, že cílová destinace naplní jejich přání, co se týká typu dovolené a účelu cesty.

Na základě prací Buhalise, Middleton, Woodse, Deegana a Grönroose pak Ryglová a kol. (2015, str. 552)
vymezila devatenáct faktorů kvality destinace z pohledu cestovního ruchu.
Problematika obecně zaměřených prací na kvalitu lázeňských služeb není příliš diskutována, určitá nejednotnost
je i v definicích lázeňského cestovního ruchu, který se v posledních desetiletích nezaměřil pouze na nemocné,
ale orientoval se stále více na zastánce zdravého životního stylu, aby byl v poslední době chápán jako komplexní
péče s širokou nabídkou aktivit pro každého. Jako nezbytné podmínky lázeňského cestovního ruchu Orieška
(1999, str. 121) uvádí existenci zdravotnických zařízení, které využívají přírodní léčivé zdroje, které působí
svojí teplotou, chemickým složením nebo mechanickým tlakem na lidský organismus. Nejčastějším přírodním
léčivým zdrojem v České republice jsou přírodní léčivé vody. Ryglová, Burian a Vajčnerová (2011, str. 194)
uvádí, že primárně je lázeňství zaměřeno na léčbu a obnovu fyzických a psychických sil za využití přírodních
léčivých zdrojů – minerálních vod, rašelin, plynů nebo specifických klimatických podmínek. Účinek je také
provázán se změnou prostředí na delší dobu. Autoři uvádí také definici lázeňství pomocí charakteristických
znaků tzv. 6R:
•
•
•
•
•
•

Remedy – léčení, tedy vlastní léčebné procesy,
Rehabilitation – rehabilitace, tedy odstranění následků úrazů,
Revitalize – obnova duševních a fyzických sil pacientů,
Relax – odpočinek a zotavení,
Reflex – uvolnění,
Rejoice – potěšení neboli získání nové energie a radosti ze života.

Vysoký vliv na loajalitu z uskutečněného „potěšení“ coby rozdílu mezi očekávánými a poskytnutými službami
v lázeňském odvětví potvrzuje také Elias-Almeida a kol. (2016, str. 13) ve svém průzkumu.

STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Cílem práce je identifikace významnosti jednotlivých faktorů kvality pro lázeňské destinace z pohledu
zákazníka a zjištění možných závislostí ve vztahu k vybraným demografickým charakteristikám. Dále se jedná
o porovnání významu těchto faktorů s předchozími výzkumy, které se týkaly kvality destinace obecně pro
cestovní ruch a nalezení případných odlišností pro lázeňství. V rámci orientační analýzy dané problematiky
byl proveden kvalitativní výzkum dotazováním respondentů navštěvujících lázně, dále pak provedena
analýza dat poskytnutých konkrétními lázněmi na jejich webových stránkách, informace z webových fór pro
pacienty lázní a ze stránek Mezinárodního systému kvality pro poskytovatele lázeňské péče a EuropeSpa.
Pro analýzu lázeňského odvětví byla použita sekundární data z ročenek Lázeňská léčebně rehabilitační péče
vydávaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS. V příspěvku bylo použito
obecných devatenáct faktorů kvality destinace pro cestovní ruch dle Ryglové a kol. (2015, str. 552). Pro oblast
lázeňství na základě uvedené analýzy byly přidány další faktory – viz Tabulka 1. Téma navazuje na předchozí
výzkumy Stojarová a kol. (2016, str. 1757) a Stojarová a kol. (2017, str. 70). K obecným faktorům bylo přidáno
následujících deset faktorů specifických pro lázeňské destinace:
•
•
•
•
•

F20 – specifické zaměření lázní na léčbu zdravotních potíží pacienta,
F21 – certifikát kvality lázeňského zařízení,
F22 – kvalita a modernost zdravotnického vybavení lázní,
F23 – nabídka a kvalita procedur,
F24 – kvalita zdravotnického personálu,
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•
•
•
•

F25 – celková cena vydaná za pobyt,
F26 – zázemí lázní a doplňkové vybavení,
F27 – rozmanitost nabídky specializovaných pobytů,
F28 – možnost ubytování a denního programu pro doprovod,
F29 – nabídka zdravé stravy a dietních jídel podle dietetických omezení pacientů.

I když s lázeňským cestovním ruchem souvisí stále rychleji se rozvíjející wellness cestovní ruch, jedná
se obvykle o kratší pobyty a charakterem jiné, proto je téma tohoto příspěvku omezeno na „klasické“
lázeňské pobyty. Dotazníkové šetření návštěvníků lázní probíhalo od března do června 2016 formou ústního
a písemného dotazování v lázních v České republice. V papírové formě bylo distribuováno ve dvou brněnských
ordinacích a dále také realizováno v elektronické formě v systému Umbrela s odkazy na uveřejnění na fórech
zaměřených na problematiku lázní a zdraví – Fórum zdraví, Fórum zdravé výživy, Fórum U Pramene, Zfórum –
fórum o zdraví, web Moje lázně. Na sociálních sítích byli respondenti dotazováni na Facebookových stránkách
jednotlivých lázeňských zařízení a na stránkách relevantních zájmových skupin. Protože seznamy lázeňských
míst se liší i v seznamech jednotlivých profesních organizací jako základ byla zvolena data z Ministerstva
zdravotnictví České republiky stanovující statut lázeňského místa konkrétního města či obce pro 36 destinací.
Z dotazovaných 121 respondentů bylo 59 samoplátců, 39 respondentů mělo pobyt plně hrazený pojišťovnou
a 23 respondentů mělo pobyt s příspěvkovou péčí. Výsledky tohoto průzkumu jsou porovnány s průzkumem,
který probíhal v květnu až srpnu roku 2015 (n=1097) a který zkoumal významnost jednotlivých faktorů kvality
pro zákazníky turistických destinací obecně bez zaměření na konkrétní typ destinace. Pro výpočty byl použit
statistický program Statistica, kde bylo pomocí Kruskal-Wallisova testu na 5% hladině významnosti provedeno
testování závislosti hodnocení jednotlivých faktorů kvality služeb na věku, pohlaví, vzdělání a povolání, kdy
nulová hypotéza tohoto testu předpokládá, že mezi znaky neexistuje závislost.

VÝSLEDKY A DISKUZE
V Tabulce 1 je uvedeno pořadí významnosti/důležitosti faktorů pro hodnocení kvality destinace z pohledu
návštěvníka lázeňské destinace. Prvních 19 faktorů kvality je obecných pro všechny typy destinací. Faktory od
č. 20 představují faktory zaměřené na kvalitu lázeňské destinace. Jednotlivé faktory kvality byly respondenty
ohodnoceny ve škále hodnot 1 až 5, kde číslo 1 představovalo velmi nevýznamný/nedůležitý faktor kvality
až po hodnotu 5, která představovala velmi významný/důležitý faktor kvality pro respondenta. Pořadí bylo
určené na základě průměrných hodnot jednotlivých faktorů.

- 29 Tabulka 1: Význam jednotlivých faktorů pro hodnocení kvality lázeňské destinace z pohledu jejich návštěvníků
Číslo
Směrodatná
Faktor
Průměr Medián
faktoru
odchylka
F15

Čistota destinace

4,17

4

1,07

F23

Nabídka a kvalita procedur

4,06

4

1,19

F24

Kvalita zdravotnického personálu

3,95

4

1,24

F3

Ubytování

3,93

4

1,12

F4

Stravování

3,86

4

1,06

F25

Celková cena vydaná za pobyt

3,85

4

1,13

F22

Kvalita a modernost zdravotnického vybavení lázní

3,80

4

1,21

F14

Pocit bezpečí

3,75

4

1,20

F13

Úroveň kvality pracovníků ve službách CR

3,71

4

1,11

F20

Specifické zaměření lázní

3,71

4

1,45

F26

Zázemí lázní a doplňkové vybavení

3,71

4

1,13

F12

Úroveň cen služeb a zboží v destinaci

3,70

4

1,15

F16

Přelidněnost destinace

3,48

3

1,07

F1

Přírodní atraktivity

3,47

4

1,19

F6

Dopravní dostupnost do místa

3,47

4

1,36

F21

Certifikát kvality lázeňského zařízení

3,46

4

1,28

F17

Unikátnost destinace

3,35

3

1,07

F9

Informace a komunikace před příjezdem

3,34

4

1,28

F11

Image místa

3,31

3

1,17

F29

Nabídka zdravé stravy a dietních jídel

3,30

3

1,31

F10

Přátelské přijetí místními obyvateli

3,19

3

1,33

F2

Kulturní památky

3,14

3

1,12

F5

Společenské a zážitkové akce

3,07

3

1,19

F8

Dostupnost a kvalita informací

2,99

3

1,21

F27

Rozmanitost nabídky specializovaných pobytů

2,90

3

1,10

F28

Možnost ubytování a denního programu pro doprovod

2,87

3

1,13

F7

Místní doprava

2,85

3

1,31

F18

Doplňková infrastruktura

2,80

3

1,05

2,80

3

1,11

F19
Respektování udržitelného rozvoje destinace
Zdroj: Vlastní zpracování

Výše uvedené faktory byly v bodové stupnici 1 až 5 ohodnoceny návštěvníky lázní poměrně vysokými
hodnotami. K nejvýznamnějším faktorům kvality destinace podle návštěvníků patří F15 Čistota destinace
a F23 Nabídka a kvalita procedur, kde je střední hodnota rovna či vyšší než 4. Vysoké ohodnocení lze vidět
i u faktoru F24 Kvalita zdravotnického personálu a F3 Ubytování. Na druhou stranu nejméně významným
faktorem z nabídnutých možností představuje pro návštěvníky faktor F18 Doplňková infrastruktura a faktor
F19 Respektování udržitelného rozvoje. I zde je ale míra ohodnocení nad průměrem z nabídnuté škály
u většiny respondentů, což je vidět jak z hodnoty průměru, tak z hodnoty mediánu. Z hodnoty směrodatné
odchylky je vidět, že názory respondentů na významnost faktorů jsou poměrně konzistentní. Z celkem 10
faktorů zaměřených na lázně jich 6 skončilo ve skupině první poloviny nejvýše ohodnocených faktorů, což je
vidět i z následující Tabulky 2, kde jsou obecné a specifické faktory rozděleny do dvou sloupců.

- 30 Tabulka 2: Pořadí faktorů kvality destinace
2015 - obecné

2016 - obecné

2016 - lázeňství

Pořadí

Faktor

Pořadí

Faktor

Pořadí

Faktor

1.

F14

1.

F15

2.

F23

2.

F15

4.

F3

3.

F24

3.

F1

5.

F4

6.

F25

4.

F12

8.

F14

7.

F22

5.

F13

9.

F13

10.

F20

6.

F3

12.

F12

11.

F26

7.

F4

13.

F16

16.

F21

8.

F6

14.

F1

20.

F29

9.

F2

15.

F6

25.

F27

10.

F10

1.

F17

26.

F28

11.

F16

18.

F9

12.

F9

19.

F11

13.

F8

21.

F10

14.

F17

22.

F2

15.

F11

23.

F5

16.

F5

24.

F8

17.

F19

27.

F7

18.

F18

28.

F18

19.
F7
Zdroj: Vlastní zpracování

29.

F19

V prvním sloupci je pak uvedeno pořadí faktorů kvality z výzkumu v roce 2015. Přestože se pořadí plně
neshoduje, jsou absolutní hodnoty velmi podobné. Nejlépe ohodnocený faktor pro rok 2015 v 1. sloupci
je faktor F14 Pocit bezpečí se střední hodnotou 4,32; nejméně významný faktor F7 Místní doprava se
střední hodnou 2,98. Podobné jsou hodnoty i pro směrodatnou odchylku u všech faktorů – viz Stojarová
a kol. (2016, str. 1757). Na významnost faktorů byli dotázáni i poskytovatelé služeb v průzkumu Stojarová
a kol. (2017, str. 70), kde všechny uvedené obecné faktory byly také ohodnoceny poskytovateli poměrně
vysokými hodnotami. K nejvýznamnějším faktorům kvality destinace podle poskytovatelů služeb patří F14
Pocit bezpečí a F13 Úroveň kvality pracovníků ve službách cestovního ruchu. Vysoké ohodnocení lze vidět i
u faktorů týkajících se přírodních atraktivit a kulturních památek. Obecně poskytovatelé služeb přiřazují ve
většině případů větší význam jednotlivým faktorům kvality než klienti; hodnocení poskytovatelů služeb je v
průměru vyšší o 0,3 bodu, tedy o více než pět procent. Menší význam (ve srovnání se hodnocením zákazníků)
poskytovatelé přiřazují jen faktoru F12 Úrovni cen služeb a zboží v destinaci, F16 Přelidněnosti destinace a
F15 Čistotě destinace.

- 31 Tabulka 3: Závislost hodnocení faktorů kvality destinace na demografických charakteristikách - výsledky
Kruskal-Wallisova testu
Faktor

Věk

Pohlaví

Vzdělání

Povolání

F1

Ne

ne

ne

ne

F2

Ne

ne

ne

ne

F3

Ne

ne

ne

ne

F4

Ne

ne

ne

ne

F5

Ne

ne

ne

ne

F6

Ano

ne

ne

ne

F7

Ano

ne

ano

ne

F8

Ne

ne

ne

ne

F9

Ne

ne

ne

ne

F10

Ano

ne

ne

ne

F11

Ne

ne

ne

ne

F12

Ne

ne

ne

ne

F13

Ne

ne

ne

ne

F14

Ano

ne

ne

ano

F15

Ne

ne

ne

ne

F16

Ne

ne

ne

ne

F17

Ano

ne

ne

ano

F18

Ne

ne

ne

ne

F19

Ne

ne

ne

ne

F20

Ano

ne

ne

ano

F21

Ano

ne

ne

ano

F22

Ano

ne

ne

ano

F23

Ano

ne

ano

ano

F24

Ano

ne

ano

ano

F25

Ne

ne

ne

ne

F26

Ne

ne

ne

ne

F27

Ne

ne

ne

ne

F28

Ne

ne

ne

ne

F29
Ne
ano
Pozn. šedé zvýraznění označuje prokázanou závislost.
Zdroj: Vlastní zpracování

ne

ne

Závislost hodnocení faktorů kvality na věku byla Kruskal-Wallisovým testem statisticky prokázána na 5%
hladině významnosti u 9 faktorů z 29 faktorů – jak je zobrazeno v Tabulce 3. V následujících tabulkách jsou
uvedeny střední hodnoty pro každou kategorií se zvýrazněním nejvyšší hodnoty aritmetického průměru.
Určité rozdíly v roce 2016 oproti průzkumu z roku 2015 jsou dány strukturou respondentů, kteří se museli
zúčastnit dlouhodobého lázeňského pobytu.

- 32 Tabulka 4: Průměrné hodnoty u jednotlivých věkových skupin u těch faktorů, kde byla závislost prokázána
Číslo
faktoru

Faktor

F6

Průměrná hodnota – věk
18-23 24-30 31-40 41-50 51-60 61-70

71
a více

Dopravní dostupnost do místa

3,70

2,46

3,64

3,10

3,09

3,77

3,88

F7

Místní doprava

3,27

2,09

3,09

2,70

1,91

3,18

2,50

F14

Pocit bezpečí

3,43

3,36

3,91

2,80

3,82

4,24

3,88

F17

Unikátnost destinace

2,83

3,27

3,68

3,40

3,46

3,77

3,38

F20

Specifické zaměření lázní

2,83

3,18

4,41

3,50

3,73

4,59

4,13

F21

Certifikát kvality lázeňského zařízení

2,77

3,46

4,05

3,60

3,18

4,18

3,13

F22

Kvalita a modernost zdrav. vybavení

3,17

3,73

4,05

4,10

3,91

4,12

4,38

F23

Nabídka a kvalita procedur

3,33

4,00

4,5

4,30

4,27

4,41

4,38

F24
Kvalita zdravotnického personálu
3,23
4,00
4,32
4,4
4,09
4,41
4,13
Pozn. Šedé zvýraznění označuje nejvyšší hodnotu průměru z jednotlivých kategorií u faktorů, kde byla
prokázána závislost.
Zdroj: Vlastní zpracování
Závislost byla Kruskal-Wallisovým testem prokázána ve vztahu k věku u faktorů F6 Dopravní dostupnost do
místa, F7 Místní doprava, F14 Pocit bezpečí, F17 Unikátnost destinace, F20 Specifické zaměření lázní, F21
Certifikát kvality lázeňského zařízení, F22 Kvalita a modernost zdravotnického vybavení lázní, F23 Nabídka
a kvalita procedur a F24 Kvalita zdravotnického personálu. Význam některých faktorů roste s věkem jako je
tomu např. u faktoru F22 Kvalita a modernost zdravotnického vybavení – čím starší jsou respondenti, tím
důležitější je pro ně kvalita vybavení zdravotnických zařízení.
Tabulka 5: Průměrné hodnoty u skupin dle pohlaví u těch faktorů, kde byla závislost prokázána
Číslo faktoru

Faktor

F10

Přátelské přijetí místními obyvateli

Průměrná hodnota – pohlaví
Ženy

Muži

3,45

2,66

F29
Nabídka zdravé stravy a dietních jídel
3,47
2,94
Pozn. Šedé zvýraznění označuje nejvyšší hodnotu průměru z jednotlivých kategorií u faktorů, kde byla
prokázána závislost.
Zdroj: Vlastní zpracování
Závislost hodnocení faktorů kvality na pohlaví byla Kruskal-Wallisovým testem statisticky prokázána na 5%
hladině významnosti u 2 faktorů z celkového počtu 29 faktorů a to u F10 Přátelské přijetí místními obyvateli
a F29 Nabídka zdravé stravy a dietních jídel. U obou faktorů bylo průměrné hodnocení jejich významnosti
vyšší u žen než u mužů. Rozdíl činil v průměru 0,66 bodů. Závislost na pohlaví byla u faktoru F10 prokázána
i v průzkumu z roku 2015, faktor F29 nebyl tehdy sledován. Vyšší význam u těchto faktorů pro ženy byl
předpokládán, neboť se dá vysvětlit jejich větší potřebou kontaktů a sledováním vztahů u F10 Přátelské přijetí
místními obyvateli a starostí o stravu v rámci celé rodiny i potřebou péče o své zdraví u F29 Nabídka zdravé
stravy a dietních jídel.

- 33 Tabulka 6: Průměrné hodnoty u skupin dle vzdělání u těch faktorů, kde byla závislost prokázána
Číslo faktoru

Faktor

F7
F23

Průměrná hodnota – vzdělání
Základní

Středoškolské

Vysokoškolské

Místní doprava

4

3,05

2,57

Nabídka a kvalita procedur

5

3,86

4,33

F24
Kvalita zdravotnického personálu
5
3,74
4,22
Pozn. Šedé zvýraznění označuje nejvyšší hodnotu průměru z jednotlivých kategorií u faktorů, kde byla
prokázána závislost.
Zdroj: Vlastní zpracování
Závislost byla prokázána u tří faktorů a to u F7 Místní doprava, F23 Nabídka a kvalita procedur a F24 Kvalita
zdravotnického personálu. U všech těchto faktorů čím nižší je vzdělání respondentů, tím vyšší je hodnocení
těchto faktorů.
Tabulka 7: Průměrné hodnoty u skupin dle povolání u těch faktorů, kde byla závislost prokázána
Průměrná hodnota – povolání

Číslo
faktoru

Faktor

F14

Pocit bezpečí

3,33

4,05

3,80

4,00

3,81

F17

Unikátnost destinace

2,92

3,50

3,60

4,00

3,52

F20

Specifické zaměření lázní

2,83

4,18

3,80

4,33

4,14

F21

Certifikát kvality
lázeňského zařízení

2,83

3,90

3,80

3,67

3,62

F22

Kvalita a modernost zdrav.
vybavení

3,22

4,29

3,40

4,17

3,91

F23

Nabídka a kvalita procedur

3,44

4,50

4,60

4,17

4,14

Student Zaměstnanec Podnikatel Inv.důchodce Důchodce

Kvalita zdravotnického
3,39
4,26
4,60
4,37
4,10
personálu
Pozn. Šedé zvýraznění označuje nejvyšší hodnotu průměru z jednotlivých kategorií u faktorů, kde byla
prokázána závislost.
Zdroj: Vlastní zpracování
F24

Závislost byla prokázána u sedmi faktorů F14, F17, F20, F21, F22, F23 a F24. Faktory F14 Pocit bezpečí,
F21 Certifikát kvality lázeňského zařízení a F22 Kvalita a modernost zdravotnického vybavení lázní jsou
nejdůležitější pro zaměstnance. Pro podnikatele, jak se dalo očekávat, jsou nejdůležitější faktory F23 Nabídka
a kvalita procedur a F24 Kvalita zdravotnického personálu.
Jelikož primárním účelem lázní coby zdravotnických zařízení je léčba, je zřejmé, že by se lázeňská zařízení měla
soustředit na kvalitu procedur, kvalitu zdravotnického vybavení a kvalitu personálu. Protože jsou však lázně
sice specifickou, ovšem stále destinací cestovního ruchu, pro jejich návštěvníky jsou důležité i faktory týkající
se kvality ubytování, stravování, čistoty destinace, pocitu bezpečí a v neposlední řadě úrovně cen v destinaci,
stejně jako je tomu u kterýchkoliv jiných druhů destinací. Proto je důležité se soustředit i na tyto oblasti.
Zejména ubytování je pro samoplátce důležité, jelikož si celý pobyt hradí sami a jejich nároky jsou obecně
vyšší. Důležitou otázkou je, jak zatraktivnit pobyty v lázních i lázeňské destinace jako celek pro návštěvníky,
které sem nepřivedou primárně jejich zdravotní potíže. Dalšími faktory, u nichž byla prokázána závislost
návštěvnické loajality na jejich hodnocení, jsou unikátnost destinace a přírodní atraktivity. V návaznosti na
tato zjištění lze doporučit spolupráci s dalšími místními poskytovateli služeb cestovního ruchu a vytvořit
nabídku poznávacích zájezdů po okolních nejen přírodních, ale i kulturních a historických atraktivitách ve
variantě skupinové i individuální.
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Cílem průzkumu bylo zjistit, jakou významnost přisuzují respondenti jednotlivým faktorům kvality služeb
v lázeňských destinacích a také určit možnou závislost vnímání významnosti těchto faktorů ve vztahu
k pohlaví, věku a sociálnímu statutu respondentů. Všechny zkoumané faktory byly ohodnoceny návštěvníky
lázní v použité bodové stupnici nad průměrnou hodnotou. K nejvýznamnějším faktorům kvality lázeňské
destinace podle návštěvníků patří faktory F15 Čistota destinace, F23 Nabídka a kvalita procedur, F24 Kvalita
zdravotnického personálu a F3 Ubytování. Rozdíly jsou dány i subjektivitou vnímaní jednotlivých faktorů
kvality. Určité zkreslení při dotazování je dáno i způsobem sběru a počtu lázeňských návštěvníků. U zjištěných
závislostí zejména ve vztahu k věku, pohlaví by výsledky průzkumu mohly být zajímavé pro poskytovatele služeb
a také pro pracovníky destinačního managementu, kteří na základě těchto výsledků mohou modifikovat své
nabídky tak, aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti lázeňské destinace. Cestovní ruch má tu specifickou
vlastnost, jak uvádí Chalupa (2014, str. 61), že podléhá ekonomickým vlivům méně než ostatní odvětví národní
ekonomiky. Podnikatelé v cestovním ruchu v lázeňství ale musí čelit i jiným hrozbám ve své činnosti. Např.
po legislativních změnách v letech 2011-2013 došlo k výraznému úbytku návštěvníků a také v současné době
končí období vysokých dotací a je zde již jen omezená možnost získávání dotací z evropských fondů. Proto pro
získání konkurenceschopnosti pro podnikatele v lázeňském cestovním ruchu je významné poznání očekávání
zákazníka této destinace. Tento článek vznikl za podpory grantu – GA ČR 15-21179S „The Quality Evaluation
of Tourism Destination “.
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POROVNÁNÍ NÁZORŮ
OBYVATEL ČESKA
A SLOVENSKA NA
GASTROTURISMUS
A NA GASTRONOMII PŘI
DOVOLENÉ

Jiří Vaníček
Anna Šenková

COMPARISON OF OPINIONS
THE POPULATION
OF THE CZECH AND
SLOVAK REPUBLIC ON
GASTROTURISM AND
HOLIDAY’S GASTRONOMY
ABSTRAKT
Článek shrnuje výsledky výzkumu stravovacích
zvyklostí českých a slovenských občanů při jejich
stravování mimo domov ve veřejných stravovacích
zařízeních a to v místě bydliště, při krátkodobých
výletech i při dovolené. Výsledky jsou dostatečně
reprezentativní, protože
v každé zemi bylo
osloveno nejméně 1 600 respondentů, kteří byli
osloveni při jejich návštěvě veřejných stravovacích
zařízení. Obecně se dá říci, že názory obou
skupin respondentů se výrazně neliší s výjimkou
jejich názorů na jejich typicky národní jídla
a nápoje. Výsledky jsou součástí rozsáhlého československého projektu týkajícího se gastroturismu
prováděného na Slezské univerzitě v Opavě
a Prešovské univerzitě v Prešově.
Klíčová slova: Dovolená. Národní jídla. Národní
nápoje. Stravovací zvyklosti. Výlet.
Výzkumný projekt.

ABSTRACT
The article summarizes the results of the research
of the eating habits of Czech and Slovak citizens
in their meals outside the home in public catering
facilities in the place of residence, short trips and
holidays. The results are sufficiently representative,
as at least 1,600 respondents were addressed
in each country during their visit public catering
facilities. Generally speaking, the opinions of both
groups of respondents do not differ significantly
except for their views on their typical national
food and beverages. The results are part of a largescale Czech-Slovak project on gastroturism at the
Silesian University in Opava and Prešov University
in Prešov.
Keywords: Eating habits. Holiday. Trip. National
drinks. National meals. Research project.
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ÚVOD
Konzumování jídel a nápojů je nezbytnou biologickou podmínkou přežití člověka, který potřebuje jíst
a pít denně, ale potraviny nekonzumuje instinktivně jako zvíře. Strava je zprostředkována a určena kulturou
a stravování představuje kulturní hodnotu, systém, pomocí kterého člověk i své biologické potřeby zvládá
kulturně-sociální situací[1]. Lidstvo si ve svém historickém vývoji postupně vytvořilo komplex pravidel a zásad
týkajících se stravovacích návyků, které jsou příznačné pro tu kterou národní kulturu. Kulinárního kultura
je kombinací sociální vytvořených hodnot, postojů, vztahů, chutí, kuchyní a praktik prokázaných v jídle[2].
Stravování jako kulturní systém je determinován hodnotami, normami a konvencemi, které ohraničují
a konstituovat jednotlivce v jeho řízení. Současná gastronomie každého národa je charakteristická tím, že se
v ní prolínají prvky nejen převzaté od jiných národů, ale také nové zvyklosti v současném stravování vyplývající
ze změny životního stylu a globalizace[3].
Proces křížení jednotlivých národů se v současné době odehrává mnohem rychleji než v minulosti a zahrnuje
obrovský počet různých geografických kultur a lidí, kteří tento proces vědomě přijímají. Hlavní příčinou jsou
zejména odstraňování hranic, možnosti volného pohybu zboží a zrychlování toku informací. Největší vliv
na změny v kulinární kultuře má migrace lidí z celého světa, kteří si do nových domovů s sebou přinášejí
vlastní kulturu stravování a zároveň se potýkají s novými ingrediencemi, gastronomickými styly a zvyky.
V posledních třech desetiletích se trend přibližování kultur velmi prohloubil. Existuje mnoho tradičních jídel,
které kvůli globalizaci přišly o svůj tradiční charakter, a stali se z nich hybridy. Globalizace má na jedné straně
na svědomí narušování národní příslušnosti a ničení kulturních tradic, ale na druhé straně je může oživovat.
V každém případě ze spojování kultur těží zejména trh. Důkazem toho je obrovský počet kuchařských knih,
gastronomických magazínů a televizních programů o vaření[4]. Změny kulinární kultury souvisí s rozvojem
masového cestovního ruchu doprovázeného rozmachem gastronomických podniků a hotelnictví.
Proč má kuchyně a jídlo vztah k cestovnímu ruchu? Každý musí jíst a jídlo je integrální součástí průmyslu
cestovního ruchu. Turista zaměřený na kulinářství, gastronomii a kuchyň vnímá tyto zážitky jako velký přínos.
Gastronomie může být spojena s dalšími produkty kulturního cestovního ruchu, jako je heritage turismus,
tedy návštěvníků se zájmem o kulturní dědictví. Kulinářství může být ekonomickým přínosem i pro venkovské
oblasti. Je to oblast, která vyžaduje hodně práce a nízké zkušenosti a vyžaduje poměrně nízký vstupní kapitál.
Problém je v míře vlivu kulinářského turismu. Co může být dobré pro jednotlivého podnikatele, nemusí být
dobré pro celý region.
Pod pojmem gastronomie se skrývá nejen umění, ale také vztah mezi jídlem a danou kulturou. Jedná se
tedy o kulinářské umění, jež spojuje nejen přípravu, ale také následnou konzumaci a zážitek z pokrmu.
V gastronomii se zkoumá nejen chuť jídla, ale také jeho vzhled, vůně a servis. Výraz gastronomie pochází ze
spojení slov gastro - žaludek a nomos - znalost, což vysvětluje podstatu věci.
Veřejnou gastronomií se rozumí veškeré stravovací zařízení, poskytující služby pro širokou veřejnost.
Stravovací zařízení se dělí do několika skupin. Zajišťují poskytování základního stravování, společenskozábavních, doplňkových a ostatních služeb. Mezi stravovací zařízení patří například restaurace, pohostinství,
fastfood (rychlé občerstvení samostatné nebo součást řetězce), bar, kavárna, bufet, jídelna, cukrárna, pizzerie
a jejich různé kombinace. V České republice patří mezi nejoblíbenější právě restaurace. Pro vysvětlení,
pojem restaurace znamená hostinské zařízení poskytující stravovací služby obslužným způsobem s širokým
sortimentem pokrmů a nápojů.
Úroveň gastronomie v České republice rok od roku stoupá. Hlavním důvodem je rozvíjející se zájem nejen
občanů, ale také cizinců o kvalitní potraviny a novinky v oboru. Každým rokem vznikají nové restaurace, které
se jakýmkoliv způsobem snaží odlišit od konkurence a přijít na trh s převratnou novinkou ze světa gastronomie.
Nedávno byla velkým hitem tzv. molekulární gastronomie. Jedná se o moderní způsob přípravy pokrmů,
založený na změně skupenství surovin za pomocí chemických procesů. Další zajímavostí jsou provozovny,
tematicky zaměřené na určitou zemi, kulturu a zvyky. Prosazuje se i nabídka tzv. slow food, jako určité formy
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surovin s použitím původních postupů. Souvisí to s podporou regionálních farmářů a jejich výroby jako
i kvalitních gastronomických zařízení. Stále roste také počet gastro-festivalů zaměřených na určitý druh jídla
nebo nápojů. Nejrozšířenější jsou pivní a vinařské festivaly.
I přes veškerou snahu provozovatelů se však najdou restaurace, které svou kvalitou služeb a nevhodným
prostředím neposkytují návštěvníkovi ani radost, ani požitek z jídla. Bohužel jich není málo a celkově snižují
úroveň české gastronomie. Hlavním problémem českých provozoven byly kuřácké/nekuřácké prostory,
neznalost personálu a jejich neetický přístup k práci. Spousta podniků má problém s hygienou, kdy nedodržují
základní technologické postupy při přípravě pokrmů a nesprávným skladováním se jídlo kazí. Dalším
problémem je využívání nekvalitních surovin za nízkou cenu, které znehodnocují pokrmy a tím i image celého
podniku.
CzechTourism započala s projektem nazvaným „Ochutnejte Českou republiku“. Jedná se o snahu podpořit
cestovní ruch za pomocí gastronomie, jako lákadla pro turisty. Cílem je tedy navrátit českou kuchyni do
jídelních lístků a podpořit tím využívání regionálních surovin a zachování tradice. Restaurace, které splní
podmínky stanovené CzechTourism, obdrží nálepku s logem Czech specials a zařadí se tak mezi restaurace,
podporující českou kuchyni a tradiční regionální pokrmy.
Stravování obyvatel na území Slovenska po dlouhá staletí ovlivňovaly možnosti zemědělské produkce. Tradiční
strava měla regionální a často zejména lokální charakter a její složení bylo přizpůsobeno zejména střídání
ročních cyklů. Během náboženských svátků a rodinných oslav měla strava specifický charakter, protože jídla
a nápoje v obřadech symbolizovaly vitální sílu přírody a měli své magické funkce zajišťující blahobyt, zdraví
rodiny a prosperitu hospodářství. Základní část stravy na celém území Slovenska byla převážně rostlinného
charakteru, kde základní surovinu tvořily obilniny, luštěniny, brambory a některé druhy zeleniny. V horských
oblastech ji doplňovaly především mléčnou stravou, v nížinných oblastech především masitou stravou.
Nejpoužívanějším způsobem úpravy stravy bylo vaření, kterým se připravovala většina každodenního jídla
(kaše, polévky, zahuštěné omáčky, těstoviny). Pečením se připravovali zejména placky, chléb a koláče[10].
Na první pohled jednotvárnost stravy na Slovensku byla určována zejména přírodními faktory, které na
ni v rámci Slovenska ovlivňovaly. Kulinárního kultura Slovenska však byla po staletí formována i mnohými
cizokrajnými vlivy (slovanské vlivy v 5. až 9. století, maďarské vlivy - od 9. století, germánské vlivy - od poloviny
12. století, valašská kolonizace od 14. - 17. století, chorvatské vlivy - od 16. století, turecké vlivy - 16. - 17.
století, americké vlivy od 18. století apod.) [11].
V období Rakousko-Uherska měla na slovenskou tradiční stravu vliv zejména měšťanská strava z Budapešti
a Vídně, z níž se postupně do lidové stravy dostali náročnější jídla jako např. smažené řízky, karbanátky, palačinky,
piškotové těsto, ale i pití kávy. Významný byl i vliv české kuchyně, zejména po vzniku Československé republiky
v roce 1918. Během desetiletí trvajícího společného státu došlo k vzájemnému ovlivňování kulturních hodnot
včetně kuchyně. Podstatné změny ve výživě zejména venkovského obyvatelstva Slovenska nastaly až v 60.
a 70. letech 20. století. Strava ztrácela lokální a regionální charakter a začala převažovat živočišná složka nad
rostlinnou. Narůstala spotřeba masa, masných výrobků, tuku, cukru, chléb se přestal péct v domácnostech
a začal se nakupovat v obchodech. Prosazovaly se náročnější a nákladnější jídla, pořádali hostiny, na kterých
se na úkor původních tradičních symbolických významů, strava stávala projevem společenské prestiže. Proces
industrializace Slovenska měl velký dopad i na stravu a modely stravování ve městech a na vesnicích. Změnil
se nejen čas jídlu, kvantita a kvalita jídla, ale zejména se zlikvidoval nedostatek jídla v sociálně nejslabších
vrstvách a jeho důsledky na zdravotní stav obyvatelstva[12].
Globalizace potravinářského průmyslu přinesla i na Slovensko v 90. letech 20. století nové technologie,
nové druhy jídel a trendy ve stravování. Způsob stravování ve stylu „fast food“ se projevuje i v rodinách.
Lidé nemají čas pravidelně si sednout ke stolu v určeném čase, čímž se vytrácí úloha jedení jako sociálního
času a prostoru, ve kterém se rodina po celá staletí setkávala a komunikovala. Je zřejmé, že kořeny těchto
procesů jsou v ekonomických a společenských změnách, ale určitá originalita slovenské kulinární kultury
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mezi slovenskou veřejností v současné době také zažívá velký rozmach a spolu s tím se postupně zvyšuje
i její úroveň a kvalita nabídky v gastronomických zařízeních na Slovensku. Stravování mimo domov je podle
různých průzkumů nedílnou součástí Slováků. Frekvence stravování v restauračních zařízeních se mění
v souladu s pracovní vytížeností, novými technologiemi, zda trendy ve stravování, avšak nejvyužívanější jsou
obědy v restauracích. Pozitivním faktem však je, že navzdory rozmáhajícím se globalizační sítím rychlého
občerstvení stále většina domácího obyvatelstva upřednostňuje slovenský kuchyni. Pouze konkrétní lokalita
dává možnost získat kulinářský zážitek vycházející z jedinečnosti jídel a nápojů pro ni typických. Jedinečnost
je důležitým aspektem spotřeby v turismu a vyhledávání autentických lokálních jídel se stává motivem pro
navštívení dané destinace[13].
Podle mezinárodní asociace kulinářského cestovního ruchu ICTA, tj. International Culinary Tourism Asociation,
je kuchyň součást každé kultury. Proto není důležité poznávat jen památky a historické mezníky dané země,
ale i gastronomii, jelikož je součástí vývoje a způsobu života tamějších obyvatel, [5.6.7.8.9]
Při tvorbě kulinářského turismu bychom měli respektovat tři principy: A) Autentičnost - kultura regionu se
projevuje prostřednictvím jídla. B) Koncepčnost - angažovat se ve všech fázích. C) Pohostinnost - přemýšlet
o potřebách zákazníků ještě před tím, než oni vysloví svá přání. Gastronomie jako samostatný produkt
cestovního ruchu se dostala do popředí zájmů odborníků v cestovním ruchu teprve v poslední době. Mezi
populární akce v této oblasti patří jak velké akce – např. Znojemské vinobraní, Vizovické trnkobraní nebo akce
zcela jiného charakteru jako Prague Food Festival, tak i akce menšího rozsahu pořádané v řadě regionů –
dožínky, místní „košty“ slivovice či jiných pálenek, zabijačky, masopustní hody apod. Pro tyto akce je typický
i bohatý doprovodný program, takže zde dochází k propojování s dalšími kulturními akcemi. [14]

METODIKA VÝZKUMU
Příspěvek je výstupem rozsáhlého výzkumného projektu „Gastroturistika a veřejná gastronomie“, který
realizuje Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě a Katedra turismu a hotelového managementu Fakulty managementu Prešovské univerzity v Prešově.
K hlavním záměrem projektu patří zmapování stravovacích zvyklostí a názorů návštěvníků vybraných
gastronomických zařízení v zkoumaných regionech na veřejné stravování a gastroturismus. Parciální cíle
výzkumu, které jsou obsahem tohoto příspěvku:
• zmapovat aktivity v oblasti kulinářství na lokální, regionální či národní úrovni v daném okrese (pravidelně
se opakující gastronomické akce - festivaly, tematicky zaměřené gastronomické akce apod.),
• zjistit zvyky obyvatel z hlediska stravování se ve veřejných stravovacích zařízeních v místě jejich bydliště,
• identifikovat jejich stravovací zvyklostí na jednodenních výletech, krátkodobých a dlouhodobých pobytech
resp. dovolených v tuzemsku a v zahraničí,
• zjistit jejich názory na gastronomický cestovní ruch a zájem o účast na gastronomických festivalech,
veletrzích, degustacích, večerech zážitkové gastronomie apod.,
• u všech respondentů zjistit, která jídla a nápoje považují za české nebo slovenské národní resp. krajové
(regionální).
Objektem zkoumání byli návštěvníci stravovacích zařízení v 10 okresech České a Slovenské republiky a výsledky
představují odpovědi nejméně 1 600 respondentů v obou zemích. Byl volen různý typ stravovacích zařízení
- kavárny, hotelové restaurace, vinárny a vinotéky, samostatné restaurace a pizzerie. Struktura respondentů
je patrné z grafu 1 a 2.
Z hlediska struktury českých a slovenských respondentů jsou menší rozdíly. Místní návštěvníci restaurace
tvořili na Slovenku 52 %, v Česku jen 42 %. Tomu odpovídá i rozdíl těch, kteří na výletě nebo dovolené se jdou
do restaurace najíst. V Česku je to 42 %, na Slovensku 31 %. Z toho vyplývá, že Češi na dovolené nebo výletě
častěji používají návštěvu restaurace k tomu, aby se zde naobědvali nebo navečeřeli.
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Jakou formou stravování při dovolené respondenti preferují je uvedeno v grafu 4.
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Možnosti vlastního vaření preferuje v obou komunitách jen kolem 13,5 % respondentů.

- 41 Jakou formou stravování při dovolené respondenti preferují je uvedeno v grafu 4. Nejčastěji využívané forma
stravování při dovolené je u českých turistů polopenze (35 %) a následuje all inklusive (27 %), u slovenských
turistů 30 % využívá all inklusive a 26 % polopenzi. Možnosti vlastního vaření preferuje v obou komunitách
jen kolem 13,5 % respondentů. V tomto směru se chování českých a slovenských turistů od devadesátých let
minulého století výrazně změnilo, kdy jsme měli pověst „paštikářů a batůžkářů“, kteří mají hluboko do kapsy
a návštěvu restaurace si prostě nemohou dovolit.
Graf 4: Kterou formu stravování preferujete při dovolené?
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• Téměř denně nebo několikrát týdně navštíví stravovací zařízení v místě bydliště Slovensku 37 % obyvatel,
v Česku 31 %.

SOUHRN A ZÁVĚRY

- 46 • Názor na kouření ve stravovacích zařízeních nakonec odráží přijatá legislativa v dané zemi. S úplným
zákazem kouření souhlasilo v Česku 60 % respondentů, 23 % bylo pro oddělené prostory pro kuřáky
a nekuřáky (zde platí úplná zákaz kouření). Na Slovensku jsou tato čísla 48 % a 34 % (zde mohou být
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky).
• Názory na fast foody jsou v obou zemích stejné. Třetina tato zařízení využívá, polovina proti nim nemá, ale
nestravuje se v nich. Zbytek se myslí, že by se jejich provoz měl nějak regulovat, protože jídlo v nich není
zdravé.
• Zájem o gastronomii, tedy pořady, časopisy, kuchařské knihy atd. projevují zhruba tři čtvrtiny respondentů
v obou zemích.
• Zájem o místní produkty na dovolené projevují v obou zemích tři pětiny turistů, myšleno doma i v zahraničí.
• Kterou zemi považují respondenti za zajímavou z gastronomického hlediska, pak na prvních dvou „příčkách“
se tyto názory neliší: první Itálie, druhá Francie. V Česku je na třetím místě Řecko (16 %). Na Slovenku
zaujímá stejné místo Maďarská i Řecká kuchyně (12 %), zatímco v Česku „podpořilo“ maďarskou kuchyni
jen 5 % respondentů.
• Největší rozdíly byly v odpovědích na otázku typicky českých a slovenských pokrmů. Zde se projevila
národní svébytnost. Podle očekávání je na Slovensku pořadí: halušky (32 %), pirohy, bramborové placky,
zabijačkový talíř, kynuté koláče a kyselo (7 %). V Česku dominují dvě jídla: vepřo/knedlo/zelo (32 %)
a svíčková na smetaně (30 %). Ostatní nezískali podporu ani 10 % respondentů (guláš, bramborák, ovocné
knedlíky, kulajda).
• Co se týká nápojů, jsou z hlediska druhu v obou zemích stejné priority, ale mají různé „preference“. Pivo
v Česku 50 %, na Slovensku 29 %. U vína je to 26 a 14 %. U slivovice je to 14 a 44 %).
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POČÁTKY KULTURNÍHO
TURISMU V ANTICKÉM
STAROVĚKU

Dana Zažímalová
Jaromír Rux

ORIGINS OF CULTURAL
TOURISM IN ANCIENT ROME

ABSTRAKT
V současné odborné literatuře je velmi frekventované
téma kulturní turismus, zejména po stránce propagace
a ekonomického využití. V dějinách cestovního ruchu
mu však není věnována systematická pozornost, i když
patří k nejstarším formám cestovního ruchu. Tento
článek chce vyplnit tuto mezeru, a proto se zaměřuje
na cestování v období starověké říše římské. Na základě
studia historické literatury a italské a anglicky psané
odborné literatury autoři sledují kulturní motivaci pro
cesty Římanů v 1. – 2. století n. l. Prokázali, že prototyp
formy kulturní cestovní ruch ve všech jeho podobách
vznikl již v antice. Zároveň přiblížili tuto tématiku, která
je dosud v dějinách turismu opomíjená a málo dostupná,
českému čtenáři.
Klíčová slova: Forma turismu. Kulturní cestovní ruch.
Kulturní dědictví. Říše římská. Starověk.

ABSTRACT
Cultural tourism is one of the most discussed topics of
tourism literature, especially from the point of view of
promotion and economic development. Although it is
one of the oldest forms of special interest tourism, it
has not been studied systematically in the history of
tourism. Trying to fill in the gap the article is focused on
traveling in ancient Roman Empire. The authors study
cultural motivation for tours of ancient Romans in the
1st and 2nd centuries A.D. on the basis of research of
historical Italian and English literature. It was proved
that the cultural tourism as a form of tourism occurs in
ancient times. This subject, which is still infrequent and
less accessible in the history of tourism, was described
to the Czech readers.
Keywords: Ancient times. Cultural heritage. Cultural
tourism. Forms of tourism. Roman Empire.
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ÚVOD
Poznávání kultury je jedním z nejsilnějších motivů k cestování už od nepaměti. Z dnešního pohledu se spíše
zaměřujeme na to, jak využít kulturního dědictví pro rozvoj trvale udržitelného turismu, a možná poněkud
zapomínáme, že počátky podobné formy turismu existovaly dávno předtím, než vznikl novodobý cestovní
ruch.
Dějiny cestovního ruchu považují za zakladatele moderního turismu Thomase Cooka, ale musíme si uvědomit,
že dávno před ním existovaly prvotní formy cestování, které se postupně rozvinuly do dnešní podoby.
Domníváme se, že je i pro dnešní dobu důležité zkoumat kořeny tohoto fenoménu, neboť nám může přinést
mnoho zajímavých poznatků, podnětů a inspirace pro současný rozvoj cestovního ruchu.

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Kulturní turismus je jednou z nejstarších forem cestovního ruchu, ale zároveň také typem turismu, který je
různě chápán a různě definován. Budeme zde vycházet z definice United Nations World Tourist Organization
(UNWTO), která říká, že kulturní turismus je pohyb osob do kulturních atrakcí, do měst a zemí jiných, než
je jejich normální místo pobytu, se záměrem shromažďovat nové informace a zážitky, aby uspokojily své
kulturní potřeby. Je to všechen pohyb osob do specifických kulturních atrakcí, jako jsou místa kulturního
dědictví, umělecké a kulturní manifestace, umělecká a divadelní představení v místech mimo jejich normální
zemi pobytu (Whyte, Hood and White 2012 In Du Cros and McKercher, 2015).
Z dalších definic českých autorů vybíráme: Kulturní turismus je jednou ze základních forem cestovního ruchu,
která je spojena s poznáváním historie, kulturního dědictví, kultury, tradic, zvyků a způsobu života rezidentů
navštívené destinace. Může mít podobu návštěv muzeí, galerií, výstav, kulturně historických památek,
archeologických lokalit, hudebních či filmových festivalů, společenských, folklorních a náboženských akcí.
Často dochází k jeho prolínání s jinými formami cestovního ruchu, zejména lázeňským, rekreačním, zdravotním
a kongresovým cestovním ruchem (Hesková, 2011).
Z pohledu vzdělávacího a kulturního provozovat turismus znamená poznávat osoby, místa, kultury a způsoby
života, které jsou odlišné od země trvalého pobytu. Na zkoumání tohoto aspektu turismu se podílejí další
specifické disciplíny, jako jsou geografie, historie, dějiny umění a další společenské vědy (Castoldi, 2007).
Kulturní turismus je pojem velmi široký a zahrnuje velké množství nejrůznějších aktivit.
Nejčastěji jsou navštěvovány objekty a památky hmotného rázu, jako jsou historická jádra měst, sakrální
i světské stavby, archeologické areály, muzea, umělecké galerie, památná místa spojená s historickými
událostmi nebo významnými osobnostmi. Hlavním motivem je zde rozšíření vzdělání.
Další součástí kulturního turismu jsou návštěvy kulturních událostí související s kulturou dané země, jako jsou
divadelní představení, literární akce a festivaly. Vedle poznání zde jde také o kulturní zážitek.
Do kulturního turismu také řadíme velké kulturní akce spojené se zábavou, např. karnevaly a slavnosti.
Z tohoto hlediska budeme zkoumat počátky této formy turismu v antice.
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STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Cílem našeho příspěvku je zaměřit se na kulturní turismus v období říše římské, konkrétně na dobu
1. – 2. století našeho letopočtu. Na základě studia antické literatury, historických knih a materiálů, italsky
a anglicky psané odborné literatury chceme vysledovat prototyp kulturního turismu v antice. Domníváme
se, že tato epocha není v dějinách cestovního ruchu dostatečně prozkoumána, a to zejména v česky
psaných pramenech. Proto bychom tuto problematiku chtěli přiblížit i české odborné veřejnosti, studentům
a zájemcům o cestovní ruch.

POLITICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA DOBY
Předpokladem pro rozvoj cestování bylo dlouhé období míru a hospodářské stability, jemuž dal základ císař
Augustus uplatňováním mírové politiky, tzv. Pax Romana. Svými vojenskými a zemědělskými reformami
zajistil obnovu Itálie zpustošené dlouho trvajícími občanskými válkami na konci římské republiky. Zároveň
podporoval literaturu, umění, studium historie a snažil se o obnovu starých římských tradic a ctností. Oproti
předchozímu období byl také splněn požadavek dostatku volného času, kterým disponovali římští svobodní
občané. Tak vznikly ideální podmínky pro cestování, které neexistovaly nikdy předtím a stejně tak více než
tisíciletí potom.
V této době byly splněny i materiální předpoklady, zejména kvalitní silniční síť, která primárně sloužila
k přesunům vojska a výkonu správy rozlehlé říše, a další vybavenost službami – ubytování, stravování,
doprava (najímání povozů, lodní doprava). Byly k dispozici mapy s popisy tras (Agrippova mapa z roku 5 př.
n. l. a kreslené itineráře, tzv. itineraria picta) a psané průvodce (Pausaniás, Cesta po Řecku, z let 130 – 180
n. l.). Cestování se neomezovalo jen na bohaté vrstvy obyvatelstva, ale běžně se vydávali na cesty i obyčejní
občané, včetně žen. Jejich cesty se lišily jen mírou pohodlí a luxusu.

KULTURNĚ POZNÁVACÍ CESTY
Všeobecný obdiv ke vzdělání a kultuře vedl ke vzniku cest Římanů za poznáním kořenů jejich kultury
a civilizace. Perrottet je nazývá Grand Tours starověku (2002), i když v historii cestovního tuchu označujeme
tímto termínem cesty za vzděláním v 16. – 18. století (Rux, 2014). Domníváme se, že právě v antice vznikl tento
typ cest, které vykazují mnohé společné znaky: motivace, délka cest a pevný itinerář. Na tyto cesty se vydávali
bohatí mladí muži, často pocházející z provincií a studující v Římě. Účelem těchto cest bylo nejen rozšíření
vzdělání, ale šlo i o prestižní záležitost. Trvaly 2 – 5 let, vycházely z Říma a po silnici Via Appia pokračovaly
do Neapolského zálivu. Tam se obvykle cestující na nějakou dobu zastavili, neboť zde bylo nejpřepychovější
přímořské letovisko tehdejšího světa a zároveň centrum kulturního a uměleckého života říše.
Máme zde doklad, že Římané často spojovali poznání kultury se zábavou, rekreací a společenským vyžitím.
Tedy, řečeno dnešní terminologií, najdeme zde prototyp těchto forem cestovního ruchu: kulturní, rekreační
a lázeňský turismus.
Další cesta vedla do Brundisia, kde cestující vstoupili na loď a přeplavili se do pevninského Řecka (tehdy
provincie Achaia).
Obvyklý itinerář zahrnoval Athény, Delfy, Olympii, Spartu a Epidaurus. Další cesty pokračovaly na pobřeží
Malé Asie (provincie Asia) a do Egypta. Viz mapa č. 1

- 51 Mapa č. 1. Schéma rekreačních tras Římanů v Řecku

Zdroj: Mapy.cz

NEAPOLSKÝ ZÁLIV
Popularita tohoto pobřeží vzrostla v 1. st. př. n. l., kdy zde pobývali např. Caesar, Pompeius, Antonius. Město
Baiae se stalo prvním přímořským resortem, přístav Puteoli byl centrem obchodu, ostrov Capri byl proslulý
Jupiterovou vilou, která se od smrti císaře Tiberia v roce 37 n. l. stala hlavní pamětihodností celé oblasti.
Idylické malé město Neapolis se stalo prvním uměleckým centrem. V letní sezóně zde básníci a spisovatelé
veřejně četli svá díla, tzv. recitationes. Vergilius zde předčítal svou Aeneidu. Byl nesmělý, nechtěl příliš
vystupovat na veřejnosti, ale jeho pobyty v Neapoli toto místo proslavily. P. Vergilius Maro (70 př. n. l. –
19 př. n. l.) byl totiž nejvýznamnějším a nejvíce uznávaným spisovatelem tohoto období, neboť svým dílem
podporoval politické a ideové záměry císaře Augusta. Svým eposem Aeneis vytvořil velkolepý hrdinský epos,
který dokazuje mytologický původ národa římského a zároveň vychází z řecké literární tradice. Smrt zastihla
Vergilia uprostřed práce na tomto díle, takže zůstalo nedokončeno. Císař Augustus nerespektoval přání autora
nezveřejnit neúplné dílo, a tak se tento epos stal nejdůležitější literární památkou celého římského starověku.
V Neapoli se také odehrávala velmi populární soutěž Sebasta, kde básníci předčítali své verše sami, nebo si
najímali herce se silným hlasem. Bohatí aristokraté pořádali hostiny pro své oblíbené básníky a hmotně je
podporovali, a tak jim zajišťovali podmínky pro literární tvorbu.
Byly zde nakladatelské domy zaměstnávající otroky, kteří psali literární díla na svitky, a veřejné knihovny.
Vergiliův hrob v Neapoli se také stal prvním poutním místem literárního turismu. Když Vergilius onemocněl
při cestě po Řecku horečkou a při svém návratu do Itálie v přístavu Brundisium zemřel, byl jeho popel uložen
při silnici z Neapole.
Vznik literárního turismu se obvykle klade do Británie 19. století (Zuelow, 2015), ale opět zde máme doklad,
že jeho prototyp můžeme najít v antickém starověku.
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ŘECKO
ATHÉNY
Město ve srovnání s Římem bylo chudé a málo výstavné, ale pro Římany bylo symbolem kultury, nedostižným
vzorem v oblasti umění a literatury. Navštívit tento svatostánek kultury a vzdělání bylo povinností každého
vzdělaného římského občana. Spatřit athénskou Akropoli bylo obrovským duchovním zážitkem. Monumentální
architektura, Parthenón, zdaleka viditelná socha bohyně Athény a nádherná přírodní scenérie byly velmi
působivé pro každého příchozího.
I když bylo za císaře Hadriana (117 – 138 n. l.) postaveno paralelní římské město v řeckém stylu, turisté
preferovali čistě řecké památky. Jejich cesta vedla od Hefaistova chrámu na starobylou agoru, navštěvovali
vilu, kde Démosthenés psal své skvělé řeči, místo, kde se narodil Periklés, pak pokračovali propylajemi
k Parthenónu.
Další pozoruhodností Athén bylo, že agora opravdu žila rušným kulturním životem. Byla zde stále živá poezie,
dialektika, geometrie, hudba a hlavně filozofie. Římští turisté se tu mohli setkat s představiteli nejrůznějších
filozofických směrů. Byli zde pytagorejci, kynikové, studenti Akademie založené Platónem, kteří vedli diskuse
ve stylu Sokratově, stoikové a epikurejci. Tady dovršovali mladí Římané své vzdělání. Athény byly také plné
výtvarného umění. Sochaři vytvářeli sochy z mramoru, malíři malovali na zakázku portréty, které si pak turisté
odváželi jako suvenýry. Odehrávaly se zde i divadelní festivaly, kam chodili i nejchudší Athéňané zdarma. Diváci
navštěvovali antická dramata v Dionýsově divadle založeném v r. 534 př. n. l. Navštěvované bylo Athénino
knihkupectví, lepší než v Římě nebo Neapoli, kde bylo možné zakoupit svitky na jemném papyru, které se
balily do červeného plátna.
Na příkladu Athén můžeme pozorovat další rysy kulturního turismu tak, jak ho chápeme dnes. Nejde pouze
o prohlížení pamětihodností, ale patří sem i návštěva kulturních a uměleckých událostí. Athény byly beze
sporu nejvýznamnější destinací kulturního turismu antického světa.

DELFY
Delfy byly poslední fungující věštírna a svatyně boha Apollóna, střed starověkého světa. V tomto případě
nemůžeme oddělit kulturní turismus od turismu náboženského, neboť se zde oba motivy prolínají.
V období klasického Řecka Delfy představovaly panhelénské místo, patřící všem Řekům. Jednotlivé řecké
městské státy zde měly své reprezentativní pokladnice, kde byla shromážděna umělecká díla, bylo to
nejbohatší místo v Řecku. Pausaniás ve svém průvodci podává podrobný popis tamějších uměleckých děl.
Popisuje například krytou kolonádu, která byla obrazovou galerií. Malíř Polygnótos z Thasu tam vyobrazil
Odysseovu cestu v podsvětí, do dnešních dnů se nezachovala.
Pro římské turisty toto místo představovalo neopominutelnou metu nejen svými uměleckými poklady, historií
a tajemnými mytologickými kořeny, ale i nádhernou monumentalitou krajiny, tehdy těžko přístupnou.

OLYMPIE
Toto místo je jistě v první řadě cílem náboženského turismu, ale v době starověkého Říma je zároveň
i významným centrem turismu kulturního. I mimo konání olympijských her zde bylo k vidění nesmírné množství
uměleckých děl. Nejvýznamnější z nich byla socha Dia, jeden ze sedmi starověkých divů světa, kterou vytvořil
athénský sochař Feidias asi v roce 433 př. n. l. Socha byla vytvořena ze zlata a slonoviny, byla vysoká přes 12
metrů a zobrazovala Dia sedícího na trůnu z cedrového dřeva, v jeho dlani stála okřídlená socha vítězství. Při
pohledu na Diovu tvář prý lidé zapomněli na všechny strázně svého života. Pausaniás popisuje kromě této
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vítězů.
Každý vzdělaný Říman toužil po tom navštívit olympijské hry, neboť byly přístupné každému svobodnému
muži hovořícímu řecky (římští vzdělanci byli bilingvní), mohli tam soutěžit a také šlo o prestižní záležitost.
Z dnešního hlediska můžeme hovořit o prvním kulturním festivalu v dějinách.
Olympijské hry byly zakázány císařem Theodosiem I. v roce 393 (zákaz zřejmě nebyl respektován až do
5. st.). V r. 426 vydal císař říše východořímské Theodosius II. edikt, kde znovu opakuje zákaz olympijských her
a nařizuje ničit pohanské sochy a chrámy. Tak byl zapálen i Diův chrámu v Olympii.

SPARTA
Římští turisté obdivovali Spartu a spartský vojenský způsob života, neboť jim připomínaly statečnost a ctnosti
vlastních předků, zakladatelů římské říše. Byli fascinováni Lykurgovým zákoníkem (asi 9. st. př. n. l.). Byli zde
speciální průvodci, kteří objasňovali návštěvníkům spartské zvyky, ukazovali jim místní instituce, vysvětlovali
vzdělávací systém. Skutečné zvyky a zákony zmizely však dávno předtím, než si Římané podmanili Řecko (146
př. n. l.), ale díky římskému turismu tyto spartské rituály přežily. Tato tradice byla oživena a udržována jen
kvůli profitu, dokonce císaři v 1. st. n. l. Spartě přidělovali zvláštní finanční podporu. Dá se říci, že Sparťané
tedy v této době žili z turistického ruchu, neboť dokázali těžit ze své unikátnosti a dávno minulé historie.

POBŘEŽÍ MALÉ ASIE
Další cesty římských turistů směřovaly na pobřeží Malé Asie, kam se dostali asi po týdenní plavbě Egejským
mořem. Obvykle se zastavili na ostrovech Délos a Rhodos. Sledovali místa slavná z mytologie. Délos, rodiště
Apollóna, bylo cílem náboženských poutníků, Rhodos proslavil Rhódský kolos (280 – 226 př. n. l.), který už v té
době byl sice zřícený, nicméně přitahoval pořád pozornost svými obrovskými rozměry.
Pro římské turisty bylo pobřeží Malé Asie velmi přitažlivé. Mluvilo se zde řecky, bylo zde řecké kulturní zázemí,
zároveň zde byla nejbohatší města, která obchodovala s exotickým kořením a dalším luxusním zbožím. Byly
zde velmi rušné přístavy proslulé zábavou, luxusem, uvolněnější atmosférou než jinde v Řecku. Takže ideální
pro turisty, kteří chtějí spojit poznání pamětihodností se zábavou.
Z hlediska kulturního turismu tu Římané navštěvovali slavné památky – další dva divy starověkého světa.
V Halikarnassu se nacházela velmi působivá stavba mauzolea a v Efesu Artemidin chrám.
Další cíl byla Trója (přesněji Novum Ilium). Římské turisty sem vedly nejen mýty o trójské válce, ale zejména
pověsti o Aeneovi, který na příkaz bohů odešel z hořící Tróji, aby založil budoucí mocnou římskou říši. Sem
mířili všichni, co v Římě něco znamenali, stejně jako obyčejní římští občané, kteří byli hrdi na své předky.
I když tu turisté nenašli žádné ruiny původní Tróji, mohli si v Athénině chrámu na vrcholku města prohlédnout
spoustu exponátů, jako např. Achillův štít, Hektorův meč, Ajaxovu helmici, kosti homérských válečníků,
o jejichž pravosti tehdy nikdo nepochyboval.

EGYPTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Další cesta římských turistů mířila do Alexandrie, kolem majáku na ostrově Faru, dalšího starověkého divu
světa. Pro Římany toto město, založené Alexandrem Velikým, bylo střediskem vzdělanosti a vědy, připomínalo
jim dějiny klasického Řecka i jejich vlastní dějiny z doby Antonia a Kleopatry. Navíc to byl velmi rušný obchodní
přístav, obrovské kosmopolitní město s nádhernou architekturou. Bylo poslední výspou řecko–římské
civilizace, za níž ležel tajemný Egypt.
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podél řeky na velbloudech. Nesměly být opomenuty pyramidy, nejstarší ze starověkých divů světa. Římany
nejvíce lákaly tajemné náboženské rituály, mumifikace, přihlíželi představením, která pro ně kněží i místní
obyvatelstvo předváděli.
Po asi desetidenní plavbě připluli do Théb, dnes Luxoru. Prohlédli si chrám v Karnaku i hrobky v Údolí králů.
Poslední výspou jim známého světa byl Asuán, tehdy známý jako Syene, a ostrov Philae, posvátný ostrov
bohyně Isis, jejíž kult byl v Římě velmi oblíben. Tak dorazili římští cestovatelé na „ jejich“ konec světa a tam
také končila jejich cesta za jeho poznáním.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Vidíme, že obvyklý itinerář poznávací cesty zahrnoval seznam starověkých divů světa, který vlastně mapoval
tehdejší hmotné kulturní dědictví lidstva. Po stejných trasách proudí i dnešní turisté, kteří chtějí poznat
nejstarší památky naší civilizace. Vždyť téměř všechny mety římských turistů najdeme dnes na seznamu
Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Můžeme tedy z toho vyvodit závěr, že navazujeme na poznání lidstva v předchozích historických obdobích
a že povinností našich současníků je poznávat, uchovávat a obohacovat společný kulturní odkaz. Právě
turismus je jeden z oborů, který v této oblasti hraje velmi důležitou roli. I když jsme v současnosti zvyklí
vnímat jako prioritní hledisko ekonomické (a do značné míry stěžejní opravdu je), neměli bychom opomíjet
ani další aspekty turismu, a kulturního obzvláště. Tady se právě cestovní ruch setkává a protíná s dalšími
obory, které jsou řazeny do oblasti společenských věd, jako jsou dějiny, dějiny umění, filozofie, psychologie,
sociologie apod. Domníváme se, že právě v tomto kulturním kontextu je důležité vnímat historii a současnost
cestovního ruchu komplexně.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Domníváme se, že se nám podařilo dosáhnout cíle naznačeného v úvodu. Na základě studia literatury jsme
sebrali fakta prokazující, že v době říše římské vznikl prototyp kulturního turismu, a to nejen v oblasti prohlížení
pamětihodností, ale i návštěvy kulturních a uměleckých událostí (recitationes, literární turismus, knihovny,
filozofické diskuse, divadla, olympijské hry). Potvrdili jsme také skutečnost, že rozvoj cestovního ruchu je úzce
spjat s ekonomickými podmínkami a stabilitou společnosti. Shromáždili jsme údaje, které mohou usnadnit
nejen pochopení fenoménu kulturního turismu ve starověké říši římské, ale především mohou přinést
podněty a inspiraci pro vyžívání kulturního dědictví v současném cestovním ruchu.
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ÚROVEŇ KÁVÁRENSKÉ
KULTURY – MYSTERY
SHOPPING VE VYBRANÝCH
PODNICÍCH V JIHLAVĚ

Petr Scholz
Janko Yankov

STANDARD OF COFFEE
CULTURE – MYSTERY
SHOPPING IN SELECTED
ENTERPRISES IN TOWN OF
JIHLAVA

ABSTRAKT
Kávová kultura je v dnešním pojetí spojována
s určitým životním stylem. Cílem příspěvku je
zhodnocení současného stavu vybraných kaváren
v Jihlavě podle stanovených kritérií se zaměřením
na nabídku kávy typu espresso. Byly stanoveny čtyři
kategorie, které byly následně hodnoceny. Jednalo
se o kávu jako základní nabízený nápoj kavárny,
dále byl hodnocen kavárenský lístek a nabídka
ostatních nápojů. Dále byla pozornost věnována
personálu, atmosféře a vybavení kavárny. Primární
průzkum byl uskutečněn v období od března do
dubna 2016. K získání výsledného zhodnocení byla
využita kombinace vybraných vědeckých metod
v rámci kvalitativního výzkumu, konkrétně metoda
nezúčastněného pozorování, mystery shoppingu
a komparativní analýzy. Z průzkumu vyplývá, že
nejlepší hodnocení dosáhly kavárny Salotto Café
a Pražírna Koruna.
Klíčová slova: Host. Kavárenská kultura. Kavárna.
Kvalita. Mystery shopping.

ABSTRACT
Coffee culture is associated with specific lifestyle
nowadays. The aim of this paper is the evaluation
of current condition of selected cafés in Jihlava
based on specific criteria, focusing on espresso
type coffee. Four categories were selected for
cafés, which were subsequently evaluated. It was
a coffee as the basic beverage offered by the café,
the coffee list and other beverages were evaluated,
too. Attention was paid to the staff, atmosphere
and equipment of the café. The primary survey
was conducted between March and April 2016.
Combination of specific selected scientific
methods within qualitative research was used to
obtain final evaluation, especially the method of
non-participating observations, mystery shopping
and comparative analysis. The survey shows that
the best rating was reached by the Salotto Café and
Pražírna Koruna.
Keywords: Café. Coffee culture. Guest. Mystery
shopping. Quality
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ÚVOD
Kávová kultura v České republice zaznamenala v poslední době výrazný posun kupředu, přesto však
v některých kavárenských zařízeních není znalost kávy a její přípravy na dostatečné úrovni, což se projevuje
nejen v kvalitě nabízených nápojů, ale rovněž v například ve způsobu jejich podávání.

HISTORIE KAVÁREN
V roce 1530 byla otevřena první kavárna v Damašku a v roce 1550 následně v Istanbulu. Počátkem 17. století
se káva dostala prostřednictvím italských kupců do Evropy. Ti tuto dosud neznámou komoditu pro Evropany
rozváželi z Benátek do dalších přístavů (Marseille, Amsterodam, Londýn), odkud se pak dostávala dále do
vnitrozemí. První anglická kavárna (Grand Café) byla založena roku 1652 v univerzitním Oxfordu a během
následujících dvaceti let dosáhl počet anglických kaváren přes tři tisíce. V 18. století obliba kávy prudce
klesala vlivem narůstající popularity čaje. První významnou kavárnou proslavenou na francouzské půdě byla
La Procope. Pro Francii tolik populární konzumace vína zde byla dokonce utlumena právě popularitou pití
kávy. Pro dnešní kavárenskou metropoli Vídeň byly začátky složité, a to zejména z důvodu přístupu tehdejší
panovnice Marie Terezie, která provoz kavárenských podniků omezovala. Počátek kávové kultury v USA
spadá do stejného časového období jako v Evropě (konkrétně do 17. století). Zatímco v 60. letech 20. století
disponoval trh nabídkou kávy o nižší hodnotě a byl závislý na několika málo producentech, dnes se USA řadí
mezi země s největší spotřebou kávy na světě, přičemž poptávka vyžaduje kávu kvalitní (100% arabika). Právě
z USA se rovněž rozšířil koncept „coffee to go“, tzn. pití kávy z papírových pohárků s plastovými víčky, a to
zpravidla za chůze (cerstvakava.cz; kavovary.info).
Na dnešním území České republiky byla první kavárna otevřena v roce 1702 Turkem Ahmedem v Brně a až
poté se dostala do Prahy. Tam se již na konci 17. století začal provozovat pouliční prodej kávy. Podnikavý Arab
Gorgos Hatalah el Damški, česky zvaný Jiří Deodat, zpočátku vařil kávu ve svém bytě a celé kavárenské zařízení,
které tvořil kbelík s uvařenou kávou, třtinový cukr, pár koflíků a naběračka, nosil na cestách pražskými ulicemi
s sebou. Roku 1714 získal měšťanské právo a mohl si pod malostranskou Mosteckou věží otevřít kavárnu
(Košťálová, 2017). Káva však byla zpočátku drahá a až časem se dostala mezi obyčejné lidi. Teprve tehdy si
i další kavárníci založili své podniky a odstartovala tradice pražských kaváren. Mnohé z tehdejších kaváren
již v Praze nejsou k nalezení, naopak některé zůstávají v povědomí dodnes a jsou symbolem tradice a luxusu
(cerstvakava.cz, 2015). V roce 2014 bylo v České republice přibližně 41 000 stravovacích zařízení, z toho 6 %
kaváren (mmr.cz). Mezi nejznámější patří kavárna U Petržilků na Malé Straně, U Zlatého hroznu, U Modrého
hroznu nebo u Steiniců v Mostecké ulici. Klasickou kavárnou je také kavárna Slavia, Café Louvre, Café Imperial,
Café Lounge. Jsou typické svým historickým charakterem a byly inspirovány kavárnami ve Vídni a Paříži.

KÁVA JAKO KOMODITA
Káva jako komodita zaujímá za ropou nejvýznamnější pozici na trhu. Můžeme konstatovat, že v roce 2015 byl
zaznamenán enormní růst ceny komoditní kávy o 40 %, tj. cena za 0,454 kg zelené kávy překonala 2 USD. Avšak
trh s kávou je značně proměnlivý, což je způsobeno zejména následujícími faktory. Jedním z neovladatelných
vlivů na úrodu je meteorologický jev La Niňa, který vychyluje klimatickou rovnováhu v Latinské Americe
a vysušuje převážně kolumbijské a brazilské plantáže. Dále se jedná o výskyt plísní na listech kvůli silným
dešťům nebo rozmnožení kávového kůrovce (Tuček, 2014).
Nejedná se přitom pouze o přírodní podmínky, které kladou negativní vliv na obchod s kávou. Komoditní kávu,
která stále ovládá celosvětovou produkci, drží pevně v rukách burzovní makléři na londýnské a newyorské
burze. Celosvětový trh řídí společnosti jako Nestlé, Philip Morris, Sara Lee, Procter & Gamble s praženou kávou
a Neumann Group a Aron s kávou zelenou (UNCTAD, 2004). Obchody jsou vázány na fixní ceny kávy až na rok
dopředu (tzv. termínované obchody). Tím pádem pěstitelé za prodej své kávy dostávají naprosté minimum.
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2 % výtěžku, zbytek se dělí mezi obchodníky, kavárny, importéry, pražírny, apod. Farmář z tzv. třetí země tak
obdrží za svou práci ve většině případů ještě méně, než byly jeho výdaje na pěstování (Steklá, 2016).
Na druhou stranu Tuček (2014) uvádí, že existují způsoby, které pomáhají těmto pěstitelům získat spravedlivý
výtěžek za svou práci. Jedním z nich je férový obchod tzv. fair trade. Toto sociální hnutí pomáhá státům
třetího světa k dosažení spravedlivých cen za produkci. Díky tomuto hnutí dochází ke snaze trvale udržitelné
produkce, šetrné k půdě. Zaměřuje se na rozvoj rovnoprávnosti, demokracie, sociálního života a potlačuje
nucenou dětskou práci. V rámci fair trade je káva stále na vzestupu. V roce 2013 se v České republice prodalo
142 tun fairtradové kávy za 100 milionů CZK, což odpovídá 14 milionům vypitých šálků fairtradové kávy.
Za takovým úspěchem kávy stojí především společnosti Tchibo a Starbucks, ale i tři české pražírny kávy se
známkou Fairtrade - Mamacoffee, Volkafé a Fair&Bio (ctk.cz). V roce 2014 se jednalo o 190 tun fairtradové
kávy za 130 milionů CZK (Fairtrade Česko a Slovensko, 2015). V roce 2015 se prodalo 173 tun a v roce 2016
již 326 tun fairtradové kávy (ctk.cz). Další spravedlivý způsob je přímý obchod s výběrovou kávou. Cena za
produkci je určena výhradně přidanou hodnotou, která je podložena tím nejzásadnějším faktorem, chutí.
Hlavní podstatou tohoto obchodu je přímý kontakt mezi farmářem a pražírnou (Tuček, 2014).

KAVÁRNA A JEJÍ SPECIFIKA
Mezi základní druhy kaváren lze zařadit klasické denní kavárny a kavárny s odpoledním a nočním provozem.
Klasické denní kavárny nabízí především teplé a studené nápoje a mohou se zde podávat snídaně. Tyto kavárny
jsou zařízeny tak, aby se host zdržel delší dobu. Kavárny s odpoledním a nočním provozem mají především
společensko-zábavní charakter. Jedná se o podniky, které se vyskytují spíše v centru města (Salač, 2001).
V oblibě jsou však moderní kavárny, někdy také označovány jako hipsterské, které představují nové trendy
přicházející ze současného kosmopolitního Berlína (Hrubý, 2015). Existují také kavárny, které se vymykají
jakékoliv kategorii. Např. kavárny bez světla, kde pracují nevidomí, nebo kavárny, kde obsluhují neslyšící,
či dokonce kavárny s bezbariérovým přístupem s programem pro mentálně postižené (Kobzová, 2013).
Ty mají částečně edukativní charakter a přispívají k integraci znevýhodněných osob do společnosti (Linderová
& Scholz, 2016).
V kavárnách se využívá kavárenský způsob obsluhy. Podle Černého a Srkaly (1993) se kavárenský způsob
obsluhy od restauračního liší právě především podáváním nápojů. Hlavním důvodem je skutečnost, že klasické
kavárenské stolky jsou většinou menších rozměrů (konkrétní rozměr závisí na preferenci kavárníka, pohybuje
se od rozměru 60x60 cm výše) a neprostírají se ubrusy.
Salač (2001) tvrdí, že většina podávaných nápojů v kavárně se servíruje na táccích prostřených papírovým
ubrouskem. Zároveň se k pravidlům kavárenské obsluhy řadí fakt, že ke kávě by měla být podávána sklenice
vody, a to především z důvodu toho, aby se propláchly chuťové pohárky a aby bylo možné vychutnat chuť
kávy. Tácek s nápojem podávaný každému hostu samostatně zůstává na stolku po celou dobu konzumace,
respektive do další objednávky, po konzumaci se provádí debaras. V případě, že v kavárně dojde k podávání
pokrmů, postupuje se podle pravidel jednoduché obsluhy, to znamená, že pokrm je upraven na jednom talíři
a ten je předkládán před hosta z pravé strany.
Zvláštností kavárenské obsluhy je nepřetržitá nabídka a pozornost hostům. Mezi další kavárenské služby,
které by měly být samozřejmostí, patří předkládání časopisů a novin, výměna vody ke kávě apod. Znalost
přání stálých hostů je to, co může posunout úroveň služeb na vyšší stupeň (Salač, 2001).
Důležitou osobou v kavárně je barista. Dle Veselé (2010) je baristou ten, kdo s kávou pracuje a kdo ji připravuje,
kdo má znalosti a zároveň je dokáže v praxi aplikovat. Jedná se tedy o osobu, která v kavárně nejen pracuje, ale
především se o kávu aktivně zajímá, má ponětí o tom, jak se káva pěstuje, zpracovává a praží. Měl by ovládat
celý proces přípravy kávy, znát technologie a postupy a kávu v daném procesu sledovat. V kompetenci baristy
je i úklid kavárny, který k práci neodmyslitelně patří. Burešová a Zimáková (2008) mají na baristu podobný
názor. Ztotožňují ho se znalcem kávy, který je schopen nápoj profesionálně připravit, ať už v podobě espressa
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Také by se měl ztotožňovat s pravidly společenské etikety, aktivně komunikovat s okolím a nabídnout a prodat
komoditu ke spokojenosti hostů.
Nejčastější nápoj, který barista připravuje je espresso. To má dané náležitosti, které je třeba při přípravě
splnit. Existuje mnoho faktorů, které konzumentovi napoví, zdali se jedná o kvalitní kávu. Jedním z nich je
oříškovo-čokoládová barva - tedy barva pěny espressa, která by se po rozhrnutí měla opět vracet zpět (Veselá,
2010). Další důležitou vlastností je chuť samotné kávy, která může být ovlivněna odrůdou, skladováním či
stupněm pražení. Existují tři základní druhy chutí, a to sladkost, kyselost a hořkost. Zajímavostí je, že chuť
kávy ovlivňuje i šálek. Espresso se podává do předem zahřátých kulatých silnostěnných šálků, a to především
z důvodu pomalejšího vychladnutí kávy (kavagaviota.cz, 2012). Espresso se připravuje přibližně ze 7 gramů
namleté kávy za tlaku 9 barů. Potřebná teplota vody se udává okolo 90°C. Káva teče zhruba 20 – 30 vteřin
a objem tohoto nápoje je přibližně 25 – 35 ml (Veselá, 2010).

CÍL A METODIKA ZKOUMÁNÍ
Cílem příspěvku je zhodnocení současného stavu vybraných jihlavských kaváren podle stanovených kritérií se
zaměřením na nabídku kávy typu espresso. V návaznosti na cíl jsme stanovili výzkumnou otázku, a to:
• Jaký je stav kavárenské kultury ve vybraných kavárnách v Jihlavě?
Primární průzkum byl prováděn od března do dubna 2016 v těchto kavárnách: Coffeeshop Company, Cafe
Infinity, Coffee Time, Café Gustav Mahler, Café Tuzex, Café Etage, Kavárna Muzeum, Pražírna Koruna, Salotto
Café a Kavárna Jihlavské terasy. Při naplnění vytyčeného cíle byla využita primární data, konkrétně metoda
nezúčastněného pozorování, mystery shoppingu a komparativní analýzy.
Každá kavárna byla navštívena dvakrát, jednou v odpoledních a jednou v dopoledních hodinách, (v tabulce 1
jsou vyjádřeny body z první a druhé návštěvy a následně bodový průměr z obou návštěv).
U vybraných kaváren byly stanoveny čtyři kategorie, které byly následně hodnoceny. V první kategorii se
jednalo o kávu jako základní nabízený nápoj kavárny, kdy je hodnotícím kritériem barva cremy, její konzistence,
aroma a vůně kávy, její acidita a chuťová vyváženost, a úroveň servírování nápoje. Za hodnocení kávy mohla
kavárna obdržet maximálně 25 bodů v rámci jedné návštěvy.
Další kategorií hodnocení byl kavárenský lístek a nabídka ostatních nápojů. Hlavními faktory hodnocení byly
vizualita, kompletnost, vzdělávání hosta a informace o kávě (např. zdali jsou nabízené typy káv podrobně
popsány v rámci vzdělávání hosta a dostupnost informací o samotné nabízené kávě). Za tuto kategorii mohla
kavárna získat maximálně 10 bodů.
Během hodnocení byla věnována pozornost i personálu. Faktory této kategorie zahrnovaly, zdali byl personál
upraven (např. sepnuté vlasy, čisté nehty, upravené oblečení). Dále také, jaký zájem o hosta personál vykazoval
a jak dlouho trvalo čekání na obsloužení. Maximální počet bodů v kategorii zahrnující personál byl 16.
Dále byla hodnocena celková atmosféra a vybavení kavárny. V rámci hodnocení byly vybrány faktory, jako
jsou hudba, interiér, čistota a zdali je kavárna kuřácká či nekuřácká. U hudby se snižovaly body, pokud byla
příliš hlasitá nebo naopak moc potichu. Důležitým faktorem byla také čistota v celém prostoru. Pozornost
byla zaměřena také na celkové vybavení kavárny. Hodnocen byl interiér, a to z pohledu vizuálnosti, ale také
kvality. Každý podnik by měl disponovat určitou jedinečností, aby se odlišil od konkurence. Kavárna získala
také body za možnost k připojení k internetu (Wi-Fi), za nabídku tiskovin ke čtení a za možnost platby kartou.
Maximální počet bodů za tuto kategorii byl 21.
Vybrané kavárny tak mohly obdržet maximálně ve čtyřech zkoumaných kategoriích 72 bodů.
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o
podniky, které již svým názvem signalizovaly, že se jednalo o kavárny klasické, nikoliv
o kombinaci kavárny s restaurací, cukrárnou, barem apod. Dalším kritériem výběru byla poloha: všechny
kavárny se nacházely v centru města, případně v jeho těsné blízkosti, což bylo častým motivem pro jejich
návštěvu nejen z pohledu místních obyvatel, ale zejména turistů.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Cílem příspěvku bylo zhodnocení současného stavu vybraných jihlavských kaváren podle stanovených kritérií
se zaměřením na nabídku kávy typu espresso. Lze konstatovat, že úroveň kavárenské kultury ve vybraných
kavárnách v Jihlavě je na dobré úrovni. Všechny zkoumané kavárny poskytují kvalitní služby a při hodnocení
získaly min. 47 bodů, tj. 65 %. Nejlepší hodnocení v průměru obou návštěv získala kavárna Salotto Café 68,5
bodů, tj. 95 %. Nejméně bodů (47) obdržela Kavárna Jihlavské terasy, tj. 65,5 % (tabulka 1). V rámci příspěvku
bylo detailně popsáno 5 jihlavských kaváren, které dosáhly nejvyššího bodového hodnocení (tabulky 2-6).
Téměř u poloviny (40 %) ze zkoumaných kaváren byl alespoň při jedné z návštěv host po objednání espressa
dotázán na velikost kávy, která mu měla být donesena. To lze bezpochyby považovat za negativní jev, který by
se měla kavárenská obsluha snažit eliminovat a své znalosti v tomto směru prohlubovat. Můžeme konstatovat,
že u většiny kaváren (až na 2 kavárny z 10, u kterých servis nebyl dokonalý) bylo espresso podáváno za splnění
všech, případně téměř všech požadavků na servírování. Ohledně hodnocení samotných atributů espressa,
tedy cremy, aroma a acidity, nejsou v tomto ohledu paušalizovány, neboť se jedná o subjektivní pohled
autorů, který by nemusel být vzhledem k hodnocení úrovně kávové kultury relevantní.
V případě obsluhy je třeba vyzdvihnout, že ve většině pozorovaných kaváren byl personál k hostovi milý,
vstřícný a po celou dobu návštěvy ochotný, což je jedním z hlavních faktorů, který ovlivní celkový dojem,
který obsluha zanechá. Z průzkumu vyplývají nedostatky zejména co do uniformy a upravenosti obsluhy.
Téměř u všech kaváren byla alespoň v případě jedné z návštěv pozorována absence nezpevněné obuvi či
nestažených vlasů, což by nemuselo být považováno za výraznou chybu, stejně tak jako nebyl brán zřetel
na drobné nedostatky v jinak sladěné uniformě personálu. Téměř u 1/3 kaváren (30 %) byla pozorována
absence v podstatě jakékoliv uniformy. V tomto ohledu by měla dotčená zařízení na úrovni uniformy svého
personálu zapracovat.
V souvislosti s atmosférou zkoumaných kaváren je třeba konstatovat, že pohled na styl zařízení a výběr hudby
vzhledem ke své subjektivnosti není v tomto směru vztahován k celkové úrovni kávové kultury. Pozitivním
zjištěním, které v této oblasti šetření přineslo, je úroveň dodatečného servisu kaváren. 60 % kaváren je zcela
nekuřáckých. Všechny zkoumané kavárny poskytovaly rovněž možnost bezplatného připojení k wifi, což může
být pro mnohé návštěvníky nezbytným standardem servisu kavárny. Co se týče volně dostupných tiskovin,
dosáhl počet kaváren, které jimi disponují, hranice těsné nadpoloviční většiny. Ohledně čistoty a hygieny
kavárenských zařízení byly zjištěny pozitivní výsledky. Ve většině případů nabízí zkoumané kavárny hostovi čisté
prostředí, inventář a rovněž sociální zařízení v čistém a technicky spořádaném stavu. Překvapivým zjištěním
může být v tomto směru fakt, že u nadpoloviční většiny není sociální zařízení umístěno v bezprostřední
vzdálenosti od prostor samotné kavárny, čímž jsou hosté nuceni kavárnu opustit a přesunout se do jiné části
budovy.
Do celkové úrovně kávové kultury se ve značné míře promítá sortiment, který kavárenský lístek sledovaných
kaváren nabízí, a taktéž samotný kavárenský lístek. Všechny zkoumané kavárny nabízejí návštěvníkovi širokou
škálu nápojů, ať už kávových či jiných, stejně jako i jiného občerstvení. Rovněž úroveň stavu a provedení
kavárenského lístku vyplynula z pozorování ve většině případů až na menší nedostatky kladně. U většiny
kaváren byla taktéž uvedena v případě kávových nápojů gramáž/objem, což spolu s bližšími informacemi
o kávě poskytnutými vychovává hosta ke kávové kultuře jako takové.
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Tabulka 1: Hodnocení vybraných kaváren

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.

- 62 Tabulka 2: Hodnocení kavárny Salotto Café

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.

- 63 Tabulka 3: Hodnocení kavárny Pražírna Koruna

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.

- 64 Tabulka 4: Hodnocení kavárny Café Tuzex

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.

- 65 Tabulka 5: Hodnocení kavárny Coffee Time

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.

- 66 Tabulka 6: Hodnocení kavárny Café Gustav Mahler

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017.
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ZÁVĚR
Za limity průzkumu považujeme, že mystery shopping zahrnoval pouze 10 kaváren, takže dosažené výsledky
nelze generalizovat. Vzhledem k uvedenému počtu hodnocených kaváren by nemusel být pohled zcela
objektivní a vypovídající. Také průzkum probíhal v dobu, kdy kouření v kavárnách bylo ještě povoleno. I tak
většina kaváren byla nekuřáckých, proto by se dané pořadí nezměnilo. Naproti tomu lze však na základě
zjištění konstatovat, že kavárenský trh v Jihlavě zažil v posledních letech značný rozmach a disponuje takovými
podniky, ve kterých se zvyšují nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Byť podíl těchto vysoce hodnocených
kaváren na celkovém vzorku není většinový, je jejich kavárenská kultura na takové úrovni, že může vyvážit
počet kavárenských zařízení, která této kvality nedosahují. Pro veřejnost jakožto návštěvníky je důležitý
poznatek, že jim v Jihlavě může být zprostředkován vskutku kvalitní servis za přístupnou cenu.
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PŘÍSPĚVEK K HISTORII
FOREM TURISMU

Jaromír Rux
Dana Zažímalová

CONTRIBUTION TO THE
HISTORY OF THE FORMS OF
TOURISM

ABSTRAKT
Téměř každé pojednání o turismu začíná zdůrazněním
jeho významu, jeho podílu na HDP, na zaměstnanosti atd.
Chceme-li pochopit současnost turismu a perspektivy
jeho rozvoje, musíme znát kořeny, ze kterých tento
fenomén vznikl, a jak se vyvíjel. Přesto turismus, jako
jeden z mála oborů, dosud nemá souborně zpracované
dějiny nejen u nás, ale ani ve světové literatuře.
Máme rozsáhlé a kvalitní práce dějin cestování, dějin
zeměpisných objevů atd., jejichž autory jsou historici
nebo geografové, a jsou zde zahrnuty i jevy, které do
turismu nepatří. Cílem předloženého článku je pomocí
studia literatury prokázat, že kořeny některých částí
MICE turismu, který je považován za atribut 20. století,
má své kořeny již ve středověku. Domníváme se, že
získané poznatky a prezentované názory mohou být
zajímavé a užitečné nejen pro výuku, ale i pro praxi
turismu.

Klíčová slova: Antika. Cesty panovníků. Forma turismu.
Středověk .

ABSTRACT
Almost each essay on tourism begins with the emphasis
on its importance, its share in GNP or employment etc. If
we want to understand current tourism and perspectives
of its development, we have to know roots of which
this phenomenon originated and how it developed.
Nevertheless Tourism, as one of a few disciplines, has
not completely described history both in Czech and
foreign literatures. We have extensive and high-quality
literary works on travel history, geographic discoveries
etc., whose authors are historians or geographers
and there are included phenomena not coming under
tourism. Aim of this article is to prove, on the basis of
studying literature, that origins of some parts of MICE
tourism, which is considered to be the attribute of the
20th century, have their roots in the Middle Ages. We
think that our findings and presented opinions may be
interesting and useful not only for teaching tourism, but
even in practice.

Keywords: Ancient Rome. Form of Tourism. Middle
Ages. Royal Travels.
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ÚVOD, TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ŘEŠENÉ
PROBLEMATIKY

Motto

Poznat minulost,
pochopit současnost,
tvořit budoucnost.
(Claude Lévi Strauss)

Pojmy formy a druhy cestovního ruchu jsou všeobecně známé, ale přesto si je dovolíme připomenout. Podle
motivace k účasti na cestovním ruchu rozeznáváme formy cestovního ruchu, podle místa realizace, vztahu
k platební bilanci, délky pobytu a způsobu zabezpečení rozeznáváme druhy cestovního ruchu.
Jednou z důležitých forem turismu je MICE turismus. MICE je zkratka vzniklá z počátečních písmen slov meetings
-setkávání, incentives- incentiva, conferences/congress/ convention- konference/kongresy, exhibitions/
events-výstavy/akce. Často je nahrazována výrazem meeting industry nebo výrazem events industry. Jde
o významnou formu cestovního ruchu, která se rychle rozvíjí a které je ve všech státech věnována značná
pozornost pro ekonomickou výhodnost. Můžeme ji rozdělit na dvě složky. U incentivních cest převažuje motiv
rekreační, v ostatních případech jde o cesty pracovní. Historie MICE turismu je velmi málo známá , a proto se
jí v našem článku chceme zabývat.
Obr 1: Formy a druhy turismu

Zdroj: http://oer.nios.ac.in/wiki/index.php/forms_of_tourism

STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Cílem našeho příspěvku je poskytnout základní údaje z historie MICE turismu pro výukové účely. Proto
budeme hledat počátky MICE turismu jako jedné z forem turismu. Je jasné, že incentivní turismus je jevem
moderní doby. Vyslovujeme hypotézu, že další složka MICE, pracovní turismus, pod který zahrnujeme pracovní
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své potěšení, ale z povinnosti, má počátky již ve středověku. Naší základní metodou bude studium české i
zahraniční historické literatury a výběr faktů relevantních pro daný cíl.
Cestovní ruch, jako jedna z mála vědeckých disciplin, dosud nemá zpracované dějiny. To platí nejen pro
literaturu v češtině, ale i pro světové jazyky (Hachtman 2010) správně připomíná:
“Von der zeithistorischen Forschung wurde die Tourismusgeschichte bislang eher stiefmütterlich behandelt,
obwohl der Tourismus insbesondere ein wirtschaftlich höchst relevantes Phänomen ist.“ 1 Existují kvalitní
práce zabývající se určitými obdobími dějin. Např. velmi kvalitně jsou zpracovny dějiny Grand Tours (Zuelov
2015), ale tyto cesty jsou zpracovány poněkud jednostranně z pohledu Angličanů. Někteří autoři historických
prací nerespektují definici turismu a do svých prací zahrnují i další pohyby obyvatel, jako je stěhování národů,
válečná tažení, vystěhovalectví a jiné. Základní literaturou, ze které jsme čerpali, byl Borovička (1961), jehož
sice už starší, ale vysoce kvalitní práce je stále využitelná v geografii cestovního ruchu. Sociologická analýza
cestovního ruchu v současné společnosti je provedena v (Chorvát 2007). Práce (Holá 2012) poskytuje cenné
informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) cest jednotlivých českých panovníků
na sklonku středověku a počátku novověku. Podrobné informace o cestě velké skupiny mladých šlechticů do
Janova, aby z nařízení budoucího císaře Maxmiliána doprovázela královský průvod do Vídně, jsme čerpali
z knihy významného historika a specialisty na dějiny českého středověku a raného novověku Jaroslava Pánka
(Pánek 1987). Studium kolektivní práce českých medievalistů (Nodl, Šmahel 2002) čtenáře zevrubně seznámí
se specifickým způsobem myšlení a jednání nejcharakterističtějších reprezentantů středověké společnosti.
Hojně jsme rovněž čerpali z elektronických zdrojů uvedených v seznamu literatury.

CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ STŘEDOVĚKU
Orientačně se dá říci, že v antice existují, případně pokračují ze starší doby, protoformy všech forem turismu.
Ve středověku mají svůj počátek pracovní cesty a náboženský turismus, který má rozhodující roli, ale v našem
příspěvku se jím vzhledem k omezenému rozsahu nebudeme zabývat. V novověku začíná kulturní turismus
formou Grand Tours a rekreační turismus.
Středověk, nejčastěji vymezovaný roky 476 (pád Říše západořímské) a 1492 (objevení Ameriky Kryštofem
Kolumbem), bývá popisován jako období úpadku, válek a problémů. Je to mýtus podobně, jako je mýtem
tvrzení, že středověký člověk setrvával většinu života ve svém bydlišti.
Je třeba si uvědomit, že středověk je období, jehož délka je více než 1 000 let a lidstvo v něm prošlo ohromnou
proměnou. Na začátku středověku se odehrály obrovské přesuny lidí vyvolané tzv. stěhováním národů. Jejich
rozsah byl překonán až přesuny obyvatel po skončení 2. světové války. Žádný z nich samozřejmě nesplňuje
definici cestovního ruchu. Po skončení stěhování národů byly podmínky pro cestování opravdu špatné.
Síť dokonalých římských silnic byla z velké části zničena a jejich zbytky nebyly vhodné pro cestování. Byly
stavěny pro rychlý přesun vojska na koních. Pro vozy a tažná zvířata se nehodily, protože jejich povrch byl
kluzký. Středověké království nemělo ani personální ani finanční prostředky, ba ani vůli odstraňovat přirozené
dopravní překážky (Ohler, 2003). Do konce 12. století se cestovalo po polních cestách. Nové silnice, zvané
královské nebo říšské, a mosty se začínají stavět teprve na začátku vrcholného středověku. V Čechách to bylo
až v 18. století za vlády císaře Karla VI. (jako český král Karel II.) a císařovny a české královny Marie Terezie.
1 Historický výzkum se k historii turismu chová spíše macešsky, ačkoliv turismus je ekonomicky vysoce
významným fenoménem
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MOTIVACE K CESTĚ
V době středověku lidé prakticky neznali cestování pro potěšení. Jejich motivace byla jiná, cestovali z nutnosti.
Hlavním důvodem bylo vládnutí, politické zájmy, dynastické nebo rodinné záležitosti. Začíná cestovní ruch,
který v současné terminologii označujeme jako pracovní cesty.

PŘÍKLADY PRACOVNÍCH CEST A CESTY PANOVNÍKŮ
Cesty začínaly od nejvyšších vrstev společnosti. Především cestovali panovníci, tedy králové, knížata atd.
Zatímco církev měla své univerzální centrum v Římě a regionální centra v městech, která byla sídlem biskupství,
nedošlo po staletí k vytvoření pevných světských rezidencí. Král vykonával svůj úřad většinou na cestách (Ohler,
2003). Ve středověku platilo: Vládnout znamená cestovat. To, že určitý panovník získal královskou korunu
v určité zemi, ještě nic neznamenalo. Danou zemi bylo nutno dobýt vojensky a pak začít vládnut. Znamenalo
to tedy časté cesty s velkým doprovodem do této země. Osobní účast panovníka byla prostředkem prezentace
jeho vůle a moci. Zvykem byla panovníkova cesta po říši, která symbolizovala převzetí království a ke které
se připojoval lid, aby vzdal králi poctu. Čím významnější osoba cestovala, tím honosnější průvod ji provázel.
Kvalita doprovodu nebyla poměřována pouze jeho kvantitou, ale také významem jeho členů. Uvítací průvody
a slavnostní vjezdy panovníků do velkých měst náležely k prvořadým prezentacím jejich majestátu (Nodl,
2002). Častým důvodem cest byla účast na sněmu, dalším druhem cest byly tzv. holdovací cesty českých
panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (Holá, 2012). První zaznamenaná holdovací
cesta je z roku 1327, kdy Jan Lucemburský přijímá lenní slib od Boleslava II. Opolského. Král Svaté říše římské,
chtěl-li být císařem, musel po svém zvolení 7 kurfiřty a korunovaci v Cáchách, vykonat tzv. římskou jízdu
k papeži do Říma, kde proběhla slavnostní císařská korunovace, a teprve ta znamenala vládu nad celým
územím Svaté říše římské.
Každá taková výprava měla své příčiny v diplomatickém zákulisí evropských dvorů, v zápase předních panovníků
o prestiž a bohatství, v úsilí hlavy církve o zapřažení co největšího počtu států, území a lén do jednotného
univerzalistického jařma (Pludek, 1978).
Významnou část doprovodu tvořili vyšší i nižší šlechtici, dále v doprovodu panovníka byla řada sloužících,
jakými byli číšník, stolník, komorník, maršálek, kaplan nebo zpovědník. Důležití byli při cestách také notáři
a pro panovnice dvorní dámy. Součástí družiny byli další nižší služebníci a ozbrojené stráže. Velikost doprovodu
byla ovlivněna účelem cesty.
Délka cest, kterou někteří králové urazili, je opravdu úctyhodná. Např. Karel Veliký za dobu své vlády (768 –
814) urazil větší dráhu, než je obvod zeměkoule. Cestovalo se především v létě, kdy bylo teplo a delší dny,
případně v zimě, kdy bažinaté cesty zamrzly. Vlivem podnebí a počasí na cestování se výstižně zabývá Ohler
(2003), pouze údaj, že v létě jsou dny až o 6 hodin delší než v zimě, bychom si dovolili opravit na 8 hodin.
Nutnou potřebou cest středověkých králů a šlechty byly stany. Tyto velmi luxusní stavby byly vysoce ceněny
a dodnes máme zprávy, že je panovníci nechávali zapisovat jako součást svých královských pokladnic [1].
Podíváme-li se na itinerář cesty některých našich panovníků, vidíme, že zdatným cestovatelem byl Přemysl
Otakar II. Cestoval nejčastěji na trase Praha – Vídeň, dalšími cíli byly Brno, Kremže, Štyrský Hradec, Znojmo
a Písek.
Jeho syn Václav II. se více držel v Čechách a na Moravě a cestoval mezi Prahou, Brnem, Olomoucí, Nižborem
a Poděbrady. Je třeba dodat, že ne všechny cesty byly státnické, někdy se král uchyloval k odpočinku na
některý lovecký zámek.
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CESTY KARLA IV.
Karel IV. v první polovině své vlády cestoval především z Prahy přes Norimberk, Frankfurt a Cáchy do
Lucemburska, opakovaně do Avignonu, dvakrát do Říma a v závěru vlády do Paříže se synem Václavem IV.
Velikost doprovodu odpovídala významu císaře. Pro přesnější představu se můžeme vrátit do roku 1357, kdy
Karel IV. odjel do Vídně s družinou čítající na 1500 jezdců. Při cestách do Avignonu využíval ještě početnějších
doprovodů. Mohučská kronika k roku 1365 uvádí průvod s 3000 jezdci, ale odborníci tento údaj zpochybňují
[1]

CESTY NA KONCILY
Za předchůdce dnešních kongresů můžeme považovat koncily. Koncil (z lat. Concilium- rada, porada) nebo
též synod a synoda (z řec. Σύνοδος- setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat záležitosti
týkající se církevní nauky a praxe (Jencin, 1990). V dějinách církve proběhlo více než 70 koncilů. Prvý koncil
se konal v roce 49, zatím poslední v roce 1662 – 65. Pro účely našeho článku je zajímavý koncil, který se
konal v letech 1414-1418 v Kostnici, důvodem jeho svolání bylo odstranění papežského schismatu. Do
českých dějin vešel odsouzením a upálením Jana Husa. Na tento koncil přijeli 3 patriarchové, 23 kardinálů,
27 arcibiskupů, 106 biskupů, 343 univerzitních mistrů, 28 králů a knížat, a 676 urozených šlechticů, vladyků
a rytířů doprovázených potřebným počtem pomocníků, ozbrojenců a sluhů (Jencin, 1990). Doprovod Jana
Husa se skládal asi z 30 osob, trasu jeho cesty můžeme sledovat na [4]. Malé město na břehu Bodamského
jezera náhle ožilo nebývalou účastí tisíců lidí z mnoha koutů Evropy. Počet kramářů prý vzrostl na 350, za
vidinou zisku se sem sjelo 170 krejčích, 160 pekařů, přes pět stovek muzikantů a kejklířů určených k pobavení
účastníků koncilu, a také přes sedm set prostitutek.

CESTY MANŽELEK PANOVNÍKŮ
Společně s panovníky cestovaly často také jejich manželky, mnohdy i ve vysokém stupni těhotenství. Příkladem
může být Anna Svídnická, která provázela Karla IV. při cestě do Norimberku a právě zde porodila Karlova
prvního syna – budoucího císaře Václava IV.
Královny následovaly při cestách své manžele z různých důvodů [3]. Například Markéta Babenberská provázela
Přemysla Otakara II. v roce 1260 v době tažení proti uherskému králi. Římský král Rudolf I. k sobě povolal choť
Annu kvůli svatbě dcery.

CESTA MÍROVÉHO POSELSTVA JIŘÍHO Z PODĚBRAD DO ŠTRASBURKU V LETECH
1462-1464
Cílem projektu bylo dosažení všeobecného míru a vytvoření společenství nezávislých a vzájemně rovných
evropských států. Dalším důvodem však byla také snaha o získání možných politických spojenců v hrozícím
konfliktu s papežem. Poslové během dvou let navštívili Benátskou republiku, Francouzské království,
Burgundské vévodství, Polské a Uherské království, Braniborské markrabství a Saské kurfiřtství. Jednání však
nebyla úspěšná. Cesta je literárně zpracována Aloisem Jiráskem v historické cestopisné črtě Z Čech až na
konec světa. Náklady na cestu platil král Jiří z Poděbrad.

VÝPRAVA ČESKÉ ŠLECHTY DO JANOVA
Z hlediska současného cestovního ruchu byla významná výprava české šlechty do Janova v letech 1551–
1552 (Pludek, 1978). Cesta byla pro šlechtu přitažlivá, ale současně velmi nákladná, její účastníci si hradili
všechny náklady sami. Šlechta byla součástí doprovodu následníka českého trůnu Maxmiliána při jeho
cestě do Španělska, aby odtamtud přivedl svou manželku do Vídně. Česká část doprovodu měla 200 lidí. K
nejvýznamnějším účastníkům patřili Vilém z Rožmberka, který si po návratu vytvořil na svém sídle v Českém
Krumlově kapelu a na základě dojmů z cesty nechal vzniknout legendě o původu rodu z italského rodu Ursinů,
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přestavěno náměstí. Telč i Český Krumlov patří dnes k našim nevýznamnějším památkám UNESCO.
Mezi účastníky pracovního turismu můžeme zahrnout rovněž šlechtice, diplomaty, úředníky a příslušníky
privilegovaných vrstev, kteří se účastnili sněmů, soudních grémií, či byli jinak aktivně zapojeni do řízení
veřejných záležitostí. Dále sem můžeme zařadit velkou skupinu pěších i jízdních poslů, jejichž zaměstnavateli
mohli být panovník, šlechta, jednotlivá města, univerzity a další instituce.

PŘÍPRAVA CESTY A JEJÍ REALIZACE
Pokud se jednalo o cestu panovníka, přípravu cesty měl na starosti dvorní maršálek, který měl k ruce řadu
nižších úředníků. Bylo nutno naplánovat trasu, zajistit ubytování a stravování, bezpečnost a zábavu v průběhu
cesty.
Obr. 2: České země a střední Evropa ve 2. polovině 14. století

Zdroj: Školní atlas sveta.cz
Až do konce středověku byly hlavní komunikací vodní cesty, námořní i říční. Vidíme to na rozložení měst podél
Dunaje, Labe nebo Rýna. Vzhledem k poloze našeho státu na hlavním evropském rozvodí, kde se nacházejí
pouze horní toky řek, bylo používání vodních cest výjimkou. Jako jeden z mála případů můžeme uvést plavbu
českého krále Václava II. po Vltavě a Berounce, kdy společně s cisterciáky vybíral místo pro založení nového
kláštera [1].
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Zdroj: Foto: Universität Heidelberg
Jiná situace byla na Rýnu, kde to byl nejrychlejší druh dopravy, protože lodě dokázaly za den urazit 100 – 150
km. Proti proudu se jezdilo pomocí plachet, bidel nebo koňských a volských potahů. V britském loďstvu se
říční plachetnice udržely až do 20. století (Ohler, 2003).
V případě suchozemské cesty byli spěšní poslové schopni na koních urazit i 100 km za den. Ovšem s povozy
už se cesta značně protáhla. Kupci dokázali za den zvládnout zhruba 30 – 45 km, královské průvody méně.
Záleželo na účelu cesty a velikosti doprovodu.
Obr. 4: Setkání francouzského krále Karla V. s císařem Karlem IV. a jeho synem

Zdroj : © Reprofoto: Cesta Karla IV. do Francie

NÁHRADA CESTOVNÍCH VÝLOH
Jak uvádí Ohler (2003), existovaly v podstatě 2 druhy pracovních cest.
1. Cesty na pozvání, např. na královskou korunovaci
Jedním z možných důvodů, proč se vladaři a šlechta vydávali na cesty, byla účast na královské korunovaci.
Korunovaci římského krále na císaře prováděl papež, korunovaci českého krále příslušný arcibiskup. Královské
korunovace byly velmi okázalé a pochopitelně také velmi nákladné a budoucí král je musel zaplatit. Šlo
o slavnostní oděvy, klenoty, hostinu pro velký počet lidí, dary pro pozvané a další výlohy. Doloženo máme
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arcibiskup Verner pomazal za přítomnosti šesti biskupů Přemysla Otakara II. a jeho choť královnu Kunhutu.
Listina z té doby zachycuje nejen říšské hosty pozvané na slavnost, včetně arcibiskupa, ale poukazuje zároveň
na náklady spojené s cestou do Prahy a zpět, které hradil český král. Korunovace byla skutečně významná
událost, cesta a účast na ni splňuje podmínky event turismu.
2. Cesty na povolání
Jiná byla situace, pokud panovník povolával svého vazala (leníka), kterým mohl být šlechtic nebo církevní
hodnostář. K jejich hlavním povinnostem patřilo účastnit se shromáždění, které panovník svolal, a poskytnout
mu v případě potřeby vojenskou nebo finanční pomoc. Např. Karel Veliký píše opatu Fulradovi do St.
Qeuentenu: „Přikazujeme ti, aby ses 17. června se všemi svými dobře vyzbrojenými lidmi dostal do Štasfurtu.
Připravíš vojenskou expedici podle našeho rozkazu s proviantem a ošacením. (podle Ohler str. 250 kráceno).
Na vozech musí být zásoby všeho druhu. Potraviny musí vystačit od říšského sněmu 3 měsíce, zbraně a ošacení
půl roku. Dary, které nám přineseš na říšský sněm, nám pošli na místo, na kterém se budeme zdržovat.“ Vazal
si nejen hradil vše sám, ale ještě musel přinést dary.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V článku uvádíme několik příkladů převzatých z historické literatury a dokazujících, že forma turismu, kterou
bychom současnou terminologií mohli označit jako MICE turismus, existovala již ve středověku. Rozhodně se
nedomníváme, že jsme učinili nějaký vědecký objev, ale toto zjištění je poněkud překvapivé a může zpestřit
výuku MICE turismu. Většina studentů, ale i učitelů nezabývajících se historií turismu, klade počátek MICE
turismu do novověku nebo do současnosti.
MICE turismus začínal, stejně jako ostatní formy turismu, od nejvyšších vrstev společnosti. Jeho účastníky
byli panovníci (císaři, králové, knížata atd.), kteří cestovali po území, kterému vládli a povolávali své vazaly,
aby jim tvořili doprovod. Často cestovali vysocí církevní hodnostáři (papežové, kardinálové atd.). Důvodem
jejich cest byla návštěva významných událostí, jako byly sněmy nebo koncily. V některých případech účast na
těchto cestách byla účastníkům hrazena jejich organizátorem. Do MICE turismu patří též cesty poslů, kteří
cestovali ve službách panovníků, šlechticů, měst, klášterů nebo univerzit. Použijeme-li terminologii MICE
turismu, můžeme jako meetings turismus označit setkání s jednotlivými leníky, dále např. cesty Karla IV. do
Avignonu nebo na návštěvu francouzského krále. Roli kongresové turistiky sehrály církevní sněmy, které se
konaly již v antice a pokračovaly ve středověku i novověku. Jako event turismus můžeme označit cesty na
královské korunovace, na volbu císaře apod.
Důležité je, že některé z těchto cest mají přímý dopad i na současný cestovní ruch. Například již výše uvedená
renezanční přestavba Telče, která byla důsledkem cesty Zachariáše z Hradce do Janova a jeho seznámení s
italskou renesancí, umožnila zapsání Telče na seznam UNESCO.
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
V období středověku se objevují prvé náznaky MICE turismu, omezené na příslušníky nejvyšších společenských
tříd. Obdobím vzniku masového MICE turismu je 18. a 19 století, které je obdobím průmyslové revoluce,
světových výstav, kongresů atd.
MICE tourism patří k ekonomicky velmi efektivním formám turismu. Vyžaduje vysoce kvalitní služby
a perfektní organizaci. Je spojen s nadprůměrnými výdaji účastníků a má silný multiplikační efekt v oblasti
služeb. K jeho atributům patří velká resistence na ekonomické tlaky nebo změny devizových kurzů. Za velký
úspěch můžeme považovat, že Praha je na 11. místě podle metodiky ICCA a Česká republika na 27. místě.
Výuce MICE tourismu by na všech školách měla být věnována pozornost odpovídající jeho významu. Pokud
vyučujícímu čas dovolí drobný historický exkurz ve smyslu našeho článku, byl jeho cíl splněn.
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ABSTRAKT
Cílem příspěvku je představit bakalářskou práci, která
se zabývala tvorbou návrhu turistické regionální karty
Vysočina. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou
část. V teoretické části je popsána destinace a její řízení,
destinační management, nabídka a produkt destinace
cestovního ruchu a dále metody SWOT a Benchmarking.
Praktická část je zaměřená na tvorbu návrhu regionální
turistické karty pro region Vysočina a celý její obsah
je tvořen pomocí vybraného modelu benchmarkingu,
který je pro potřeby práce autorem upraven a pomocí
SWOT analýzy. Příspěvek představuje pouze průřez
obhájené bakalářské práce.
Klíčová slova: Analýza konkurence. Benchmarking.
Destinace. Destinační management.
Konkurenceschopnost. Nabídka cestovního ruchu.
Produkt destinace cestovního ruchu. SWOT analýza.

ABSTRACT
The aim of this paper is to present bachelor´s thesis
that created draft of regional tourist card for Highlands
region. The thesis is divided into theoretical and practical
part. The theoretical part describes the destination and
its management, destination management, offer and
product of tourism destination and methods SWOT and
Benchmarking. The practical part is focused on creating
a draft regional tourist card for the Highlands region and
all of its content is created by using the selected model
of benchmarking, which is edited for purpose of this
thesis by author and SWOT analysis. In this paper only
parts of the thesis are presented due to limited space.

Keywords: Competition analysis. Benchmarking.
Destination. Destination management.
Competitiveness. Tourism offer. Product of tourism
destination. SWOT analysis.
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ÚVOD
Atraktivity cestovního ruchu byly, jsou a budou vždy hlavní motivací k cestování do měst, destinací a celých
států. Tato nabídka se však stále a stále vyrovnává a z těchto důvodů managementy destinací vymýšlí stále nové
projekty a programy jak zatraktivnit svou nabídku cestovního ruchu, jak svou destinaci přiblížit potenciálnímu
návštěvníkovi a čím nalákat více návštěvníků a stát se tak pomyslnými lídry v žebříčku konkurenceschopnosti.
V cestovním ruchu existuje mnoho trendů a slevových akcí, avšak největší vzestup připravily ať městské nebo
regionální turistické karty, které návštěvníkům nabízejí dosud nevídané výhody. Projekt turistických karet
a managementy destinací spolu úzce souvisí, jelikož bez efektivní kommunikace a spolupráce zainteresovaných
subjektů cestovního ruchu v regionech s destinační organizací cestovního ruchu nemůže být takový systém
výhod funkční. Turistické karty jsou mezi návštěvníky velice oblíbené, jelikož jim nabízí to, na co obecně
všichni nejvíce čekají, a to výhody a benefity, které z cestování po regionu získají. V České republice se nachází
mnoho turistických karet, většina z nich je městských, avšak regiony s hustou sítí turistických atraktivit tento
systém karet zavedly také a návštěvníci daného regionu nezahálejí a výhody karty využívají. Existují také
regiony s velkou nabídkou a potenciálem pro cestovní ruch, avšak jejich návštěvnost není taková, jaká by
mohla být. Mezi takové patří region Vysočina. V teoretické části této práce jsou prezentovány poznatky
o pojetí a využívání destinačního managementu mezi subjekty v destinaci. Dále osvětlení pojmů nabídka
cestovního ruchu a její rozdělení a tvorba nového produktu destinace. V posledních dvou sekcích této části
jsou prezentovány a analyzovány metody SWOT a benchmarking, které jsou využívány při tvorbě nových
konkurenčních produktů.
V praktické části je tvořen nový produkt destinace pomocí jednoho z modelů benchmarkingu, který byl pro
účely této práce pozměněn. Tvorba produktu v této části spočívá v analýze regionu Vysočina, stavu cestovního
ruchu a jeho nabídky a srovnání s největším konkurentem. Pomocí SWOT analýzy jsou zanalyzovány důvody
návštěvnosti, ale také příčiny malého rozvoje cestovního ruchu v regionu. Poslední sekce této části obsahuje
samotný proces tvorby nového produktu destinace pomocí srovnávací metody benchmarkingu a výstup
práce návrh turistické regionální karty Vysočina.

POJETÍ PRODUKTU DESTINACE
Produkt destinace je něco, co je danou destinací nabízeno v dlouhodobějším nebo v krátkodobějším časovém
úseku pro účastníky cestovního ruchu. Tyto destinační produkty by měly v podstatě přilákat potenciální
návštěvníky do dané destinace. Pojem produkt cestovního ruchu je i zakotven v české legislativě, kde dle normy
ČSN ISO 9004-2 je produkt cestovního ruchu „výsledek vytvořený činnostmi na rozhraní mezi dodavatelem
a zákazníkem a vnitřními činnostmi dodavatele a cílem splnit potřeby zákazníka“. Další vymezení produktu
cestovního ruchu nám objasňují autoři Jefferson a Lickorish, jejichž definice se nachází v knize autorů
Seatona a Bennetta (2001), kteří chápou pojetí produktu cestovního ruchu jako „soubor vlastností fyzického
produktu a charakteristických vlastností poskytovaných služeb společně se symbolickými asociacemi, které
jsou očekávány k uspokojení přání a potřeb zákazníka. Často je proto potřeba oddělit „zákulisí“ a „jeviště“
poskytování služeb, na příklad hotelová kuchyně může být velmi rušné a rutinně pracující místo, avšak
hotelová restaurace, kde se jídlo připravené v kuchyni servíruje, musí mít punc jedinečnosti a klient musí
nabýt dojmu skutečného kulinářského zážitku bez ohledu na to, co se děje v „zákulisí“. Zážitek v destinaci
závisí na kvalitě práce v „zákulisí“ a na tom, jak dobře je oddělena a skryta od toho co se děje na „jevišti““.
V podstatě lze z této definice pochopit, že místo a prostředí, kde se daný produkt cestovního ruchu nebo
produkt destinace cestovního ruchu vytváří, ať už v destinační společnosti nebo v jiném subjektu cestovního
ruchu, je v podstatě všude stejné, ale výstup této práce, ten daný produkt, musí být originální a jedinečný,
aby ho účastníci cestovního ruchu využívali v nejlepším případě i opakovaně. Produkt cestovního ruchu ale
může být definován nebo chápán zcela jinak, než předchozí definice. Podle již zmíněných autorů Seatona
a Bennetta (2001), se dá produkt rozdělit na tři části, kterými jsou:
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• Hmotný produkt – konkrétní formální nabídka s daným termínem, místem a cenou
• Rozšířený produkt – přidaná hodnota k formálnímu produktu
Jádro produktu si tedy můžeme představit jako hlavní motiv klienta pro cestování. Příkladem takového jádra
produktu může být potřeba cestovat, relaxovat, opalovat se na pláži apod. Hmotný produkt nám udává už
konkrétní nabídku zájezdu či jednotlivé služby, jako příklad mohu uvést tedy cestu a pobyt v resortu u moře na
nějakém ostrově. Rozšířený produkt nabízí klientovi něco navíc, co neočekával. Z pohledu destinace cestovního
ruchu to může být také něco, co ho ovlivňuje, tedy jiní hosté, zaměstnanci, nebo atmosféra místa, které ovlivní
naše myšlení, potenciální využití služeb, respektive celkový zážitek. (Palatková, 2006) Produkty destinace
cestovního ruchu se mohou lišit ve svém pojetí. Jako produkt destinace cestovního ruchu můţeme chápat
celou destinaci, která se v podstatě propaguje jako produkt cestovního ruchu. Jedná se například o turistický
region, stát nebo město. Jako produkt lze také chápat cestovní ruch, který je rozdělen dle provozovaných
aktivit do určitých skupin či kategorií. Příkladem takového produktu může být gastronomický cestovní ruch,
lázeňský cestovní ruch nebo sportovní cestovní ruch apod. (Palatková. 2006) Produkty destinace cestovního
ruchu, jak uvádí Palatková (2006), lze tedy rozdělit do dvou skupin:
• Destinační produkty (regiony, místa, země)
• Tematické produkty (aktivity)
Jelikož se tato práce zabývá právě tzv. „destinačním produktem“ dále se budu zaměřovat na produkt destinace
cestovního ruchu z tohoto hlediska. Pokud tedy našim výstupem bude destinační produkt, je to tzv. tvorba
produktu na národní úrovni, kde je propagována a prodávána jako produkt celá destinace. (Palatková, 2006)

PLÁNOVÁNÍ A TVORBA PRODUKTU DESTINACE
Nový produkt destinace by se měl vytvářet pro získání nových návštěvníků a klientů, ale také pro udržení si
už stávajících klientů, kteří mají stále nové požadavky a také, aby daná destinace mohla dále konkurovat mezi
dalšími destinacemi. V současné době se objevují i další důvody vzniku nového produktu. Nejvýstižnějším je
objevení nových trendů a technologií v cestovním ruchu. Příkladem jsou například turistické regionální nebo
městské karty, geocaching apod. Při plánování a tvorbě nového destinačního produktu je důležité zanalyzování
současné nabídky destinace, co může nabídnout, na co může destinace nalákat potenciální návštěvníky. Dále
určitý průzkum konkurence, abychom zjistili, čím se od nich svým produktem můžeme odlišit a také určení
segmentací trhu naši cílovou skupinu. Velmi důležitým prvkem je také provést tzv. SWOT analýzu produktu,
což znamená analyzování silných a slabých stránek produktu, tedy jaké má produkt výhody, čím na trhu bude
dominovat apod., ale na druhou stranu také určit již zmiňované slabé stránky, které poukazují na to, proč
by produkt nemohl na trhu uspět. Spolu s těmito aspekty se ještě analyzují příležitosti a hrozby. V mnoha
literaturách se ke SWOT analýze připojuje tzv. analýza nejdůležitějších charakteristik (Palatková, 2011).
Produkt, který se tvoří na tzv. národní úrovni, mohou potenciální návštěvníci a účastníci cestovního ruchu
zaregistrovat formou propagačních materiálů, které propagují celou destinaci nebo také propagační materiály
a jiné obdobné produkty na internetu (Palatková, 2006). V současné době můžeme zaregistrovat vzrůstající
popularitu trendu, kterým je produkt destinace cestovního ruchu v podobě již zmíněných, turistických,
regionálních či městských karet. Podle mého názoru tyto karty jsou velmi dobrým příkladem produktu, do
kterého je zapojený celý region, destinace nebo i samotné město, tedy destinační produkt.

BENCHMARKING
Ve světě je pojem benchmarking velmi často nesprávně definován a mnoho lidí jej chápe nesprávně, a tak
dochází k diskuzím a redefinicím toho co je a co patří do procesu benchmarkingu a toho co není a co nepatří do
procesu benchmarkingu. Definice bechmarkingu dle Amerického centra pro produktivitu a jakost, známého
také jako APQC zní: „Benchmarking je proces porovnávání a měření vaší organizace s ostatními organizacemi,
kdekoliv na světě, s cílem získat vhled do opatření, výkonu a postupů takovým způsobem, který může výrazně

- 83 zlepšit cestu na úroveň světové třídy“. (2) Jinak definuje benchmarking autor Glaser (2003), který ve svém
slovníku controllingu definuje benchmarking jako „analytický a plánovací nástroj pro srovnávání vlastní
firmy s nejlepším konkurentem v odvětví, resp. i s podniky z jiných odvětví“. Výše uvedené definice mají svůj
významový kořen kladen na celou organizaci. Z hlediska produktu a služeb můžeme benchmarking definovat
jako „soustavné srovnávání a hodnocení vlastních procesů, produktů nebo služeb s obdobnými aktivitami
jiných institucí, které umožňuje realistické nastavení cílů a stanovení efektivních strategií, jejichž realizace
umožňuje dosažení těchto cílů“. (3) Existuje i mnoho dalších definic benchmarkingu a z toho důvodu je zcela
na organizaci či jednotlivci, kterou definicí se nechá inspirovat, jestli se bude řídit definicí, která definuje
benchmarking na celou organizaci nebo jen na produkt či službu. Pro veřejnost, která tento pojem slyší
poprvé, lze benchmarking obecně definovat jako proces srovnávání a inspirace, jejichž výsledkem je návrh
nového konkurenčního produktu či služby nebo účinnější vedení organizace. Benchmarking jako takový
nemá přesně stanovená pravidla, jak by se měl provádět, respektive nemá přesné postupy, podle kterých
by se měli organizace nebo jednotlivci řídit. Modely benchmarkingu se skládají z jednotlivých kroků, podle
kterých se organizace po celou dobu řídí. Existují modely, které se skládají ze čtyř kroků, ale také například
až z 33 kroků, je tedy pouze na organizaci který model si vybere. Proto existují tzv. výchozí a klíčové modely
benchmarkingu, které zavedly nejefektivnější organizace v procesech benchmarkingu. Těmito firmami jsou
Xerox Corp, Americké centrum pro produktivitu a jakost (APQC) a Evropská nadace pro managament jakosti
(EFQM). (Nenadál, Vykydal a Halfarová, 2011)
• Model benchmarkingu firmy Xerox - Tento model zavedl průkopník v benchmarkingu, firma Xerox Corp.
Model má deset stanovených kroků, které se rozdělí mezi tzv. garanty, tedy členy týmu, kteří za proces
budou zodpovědní, ve čtyřech základních kvadrantech plánování, analýza, integrace a realizace. (Nenadál,
Vykydal a Halfarová, 2011)
• Model benchmarkingu EFQM - Evropská nadace pro managament jakosti vypracovala vlastní metodiku
benchmarkingu s čtyř fázovým modelem. Fáze respektive kroky tohoto modelu jsou, plánuj, shromažďuj,
analyzuj a adaptuj. Jsou zde tedy na rozdíl od deseti kroků stanoveny pouze 4, které se podrobně analyzují
a zpracovávají. (Nenadál, Vykydal a Halfarová, 2011)
• Model APQC - Třetí model benchmarkingu, model Amerického centra pro produktivitu a jakost (APQC),
bude inspiračním modelem pro účely této práce, avšak model a jeho pojetí je upraveno pro účely práce
tak, aby vyhovoval tvorbě produktu a tedy výstupu práce turistické regionální karty pro region Vysočina

VÝBĚR VHODNÉHO PRODUKTU PRO SROVNÁVÁNÍ
A JEJICH KOMPARACE
Nejvhodnějším objektem inspirace a srovnávání je turistická regionální karta z regionu, který svojí nabídkou
jak přírodních, tak i kulturně-historických atraktivit je nejvíce podobný regionu Vysočina. Jelikož turistické
karty v ČR jsou většinou městské karty nebo karty, které jsou specializované na regiony především na zimní
turistiku a sporty, je nejvhodnějším tuzemským produktem tzv. Olomouc region card.

OLOMOUC REGION CARD
Díky marketingové analýze Olomouckého kraje, která byla vytvořena v roce 2004, vznikla po první slevové
kartě ČR v Praze, druhá tzv. Olomouc card. O rok později byla tato karta přejmenována na Olomouc region card
a šlo o rozšíření působnosti karty do celého kraje. Zadavatelem bylo statutární město Olomouc a Olomoucký
kraj. (26) Karta je nabízena na časové rozmezí 48 hodin nebo 5 dní a rozdělena podle toho, pro které skupiny
je nabízena, tedy na kartu pro dospělé a děti. Děti se zde počítají 66 do 15 let, tudíž kartu pro děti lze využívat
pouze do uvedeného věku. Cena karet se také odvíjí od jednotlivých skupin. (26).
Olomouc region card poskytuje jak čerpání slev v rozmezí 5 % až 50 %, tak i vstupy zcela zdarma. V současné
době je v programu zapojeno 189 subjektů, ve kterých je možno využívat výhod této karty. V Olomouckém
kraji, stejně jako v kraji Vysočina se nachází velké množství muzeí, galerií a historických památek. Tyto
subjekty jsou rozděleny na pomyslné tři části. Subjekty ve městě Olomouc, Střední Morava a Jeseníky.
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a refundační podmínky mají ve velké míře kulturně-historické atraktivity, jako jsou hrady, zámky, muzea
apod. A slevy jsou na druhou stranu poskytovány v ubytovacích a stravovacích zařízeních nebo v sportovních
areálech apod. Platnost karty nenabývá její koupí, ale až od jejího prvního použití. Velmi důležitým aspektem
je také to, že pokud návštěvník použije vstup zdarma v daném subjektu, podruhé už tuto výhodu využít
na stejném místě nemůže. Mezi další aspekty karty patří nemožnost využít slev na ubytování či stravování
v podobě balíčku služeb cestovní kanceláře. Pro větší atraktivitu karet, jsou vytvořeny jednotlivé typy výletů
jak kartu využít a tak využít její největší potenciál v mnoha místech regionu. (26; Olomoucký kraj, 2017)

NITRA TOURIST CARD
Nitranský se nachází v jižní západnej části Slovenské republiky. Největším městem v kraji a zároveň krajským
městem, ale také nejstarším městem na Slovensku je Nitra. Povrch kraje je rovinatý a pahorkatinový reliéf
tvorený Podunajskou nížinou na severozápade se táhne pohoří Považský Inovec, severovýchode pohoří
Tríbeč, Pohronský Inovec, Krupinská planina a na jihu pohoří Burda (30) Nitra tourist card je poměrně nová,
vznikla v roce 2015 a jejím zřizovatelem je Nitranská organizace cestovního ruchu ve spolupráci se Slovenskou
agenturou pro cestovní ruch, Nitranským samosprávním krajem a městem Nitra. Provozovatelem programu
karty je soukromá organizace Bonus Card s. r. o. V současné době na programu spolupracuje 71 subjektů,
ve kterých lze kartu uplatnit. Počet subjektů v sekci restaurace a kavárny je 9, 22 subjektů se nachází v sekci
historie a kultura, 10 spolupracujících subjektů poskytují slevy na aktivní trávení volného času, na programu
karty spolupracuje také 7 wellness center a termálních koupališť, 18 ubytovacích zařízení a 5 subjektů s
označením tradičních produktů (31; NOCR, 2015). Nitra tourist card je především slevová karta, tudíž na
rozdíl od jiných turistických karet zde nejsou nabízeny vstupy zdarma, ale pouze slevy. Tyto slevy se pohybují
v rozmezí 5 % až 50 %. Platnost karty je také rozdílná, na rozdíl od Olomouc region card, která je nabízená
pouze na krátký časový úsek, Nitra tourist card je nabízená na roční sezóny.

PRODUKT VYSOČINA REGION CARD
Na potenciální úspěšnosti nového destinačního produktu nebo programu má velký vliv spolupráce a ochota
subjektů se tohoto programu vůbec zúčastnit. Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysočina Tourism a společností
PROCES – centra pro rozvoj obcí a regionů v připravované Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017 až 2025 připravil dotazníkové šetření pro subjekty cestovního ruchu v regionu. Jedna z otázek
se týkala potenciální spolupráce subjektů na partnerských projektech (např. společné turistické slevové kartě).
Tázána byla turistická informační centra (dále už jen TIC), hrady, zámky církevní a ostatní památky, muzea
a galerie, zařízení volného času, služby veřejného sektoru a ubytovací a stravovací zařízení.
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Subjekt

Ano,
spolufinancování

Ano, bez
spolufinancování

Ne

TIC

55

45

0

Hrady, zámky, církevní a ostatní památky

72,7

27,3

0

Muzea a galerie

50

43,8

6,3

Zařízení volného času

35

65

0

Sluţby veřejného sektoru

35

55

10

Ubytovací a stravovací zařízení

50

10

40

Celkem

47,7

42,1

10,3

Zdroj: HRUŠKA, Lubor a kol. 2017 Kraj Vysočina: Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období
2017 – 2025. (vlastní úprava, 2017)
Z tabulky je jasné, že celých 89,8 % všech subjektů je ochotna pro potenciální partnerskou spolupráci jak se
spolufinancováním tak i bez něj, tudíž pro turistickou regionální kartu je tu velký partnerský potenciál.
Zřizovatelem turistické regionální karty by měla být logicky destinační společnost v daném regionu, která zde
řídí a organizuje rozvoj cestovního ruchu. V regionu Vysočina spravuje cestovní ruch destinační společnost
Vysočina Tourism, která je ideální volbou i pro správu nad turistickou kartou. Je jasné, že provozování
a dohlížení na funkční systém karty zabere práci. Vysočina Tourism se tudíž nemůže věnovat pouze provozování
karty sama o sobě. Potenciální možností by bylo zřízení určitého úseku či samostatné společnosti např.
Vysočina card s. r. o., která by se zaměřovala na provozování karty a věcí s tím spojených.
Při tvorbě nového produktu, a to nejenom v cestovním ruchu, se při jeho plánování také musí určit hlavní
segment neboli naši cílovou skupinu, které bude produkt nejvíce nabízen, jelikož bude tvořen pro uspokojování
jejich potřeb. Region Vysočina je velmi specifický svou nabídkou cestovního ruchu a stejně tak specifický je její
návštěvník. Na toto téma zpracovaly marketingový výzkum autorky Pachrová, Janoušková a Šedivá Neckářová
(2017), které dotazovaly 4 280 tázaných. Podle výsledků výzkumu, který probíhal v roce 2014 a 2015, je
charakteristickým návštěvníkem regionu Vysočina návštěvník české národnosti ve věkovém rozmezí 26 až
49 let, který cestuje spolu s partnerem nebo přáteli a v celé třetině případů cestuje spolu s dětmi. Z jejich
výzkumu je jasné, že mezi návštěvníky regionu Vysočina patří především mladí, dospělí lidé a návštěvníci ve
středním věku. To znamená, že bychom měli při tvorbě nového produktu destinaci, konkrétně při návrhu
regionální turistické karty zohlednit tyto aspekty věkové struktury návštěvníků regionu, aby konečný produkt
nejvíce vyhovoval největší skupině návštěvníků. Na druhou stranu by nový produkt měl obsahovat také určitý
potenciál pro přilákání nových návštěvníků i z odlišných věkových skupin. S přihlédnutím na výsledky výzkumu
autorek je nejvhodnějším segmentem pro náš produkt destinace věková skupina 35 až 49 let, tudíž mladí lidé
až lidé středního věku, předpokládané rodiny s dětmi.
Regionální turistická karta Vysočina nebo také potenciální název „Vysočina region card“ je karta, kterou by
bylo možné využívat pouze v Kraji Vysočina. Podle srovnání Olomouc region card a Nitra tourist card mohu
říci, že poskytovatelé turistických karet v regionech, které nemají strach o nedostatek návštěvníků a turistů,
poskytují krátkodobé turistické karty vhodné pro týdenní dovolené. Avšak po zjištění návštěvnosti regionu,
který je vyhledávaným většinou na jedno až dvoudenní putování návštěvníků, by se projekt turistické karty
na Vysočině, která by byla poskytována, po vzoru Olomouc region card maximálně na 5 dnů, nemohl uživit
a neměl by v dlouhodobém časovém měřítku velký efekt na návštěvnost. Z toho důvodu by ideální platnost
regionální turistické karty pro Vysočinu byla roční sezóna, stejně jak u Nitra tourist card, jelikož s roční
platností turistické karty budou mít návštěvníci určitý popud se na Vysočinu vrátit a čerpat další výhody v

- 86 atraktivitách, které například v předchozí návštěvě regionu nestihli navštívit. Dobu platnosti své karty by si
každý mohl zkontrolovat na potenciálních webových stránkách karty. Elektronické karty by byly označené
číslem a čárovým kódem a právě toto číslo by sloužilo pro přihlášení do osobního profilu karty, kde by byly také
nabízeny možnosti prodloužení platnosti karty. Elektronické karty budou rozděleny dle návštěvníků. Pokud
zakoupí kartu jednotlivec, dostane nepřenosnou kartu pro jednotlivce, kdy při koupi uvede své osobní údaje.
Druhou možností je zakoupení přenosné tzv. rodinné karty pro rodiny do 4 osob, kde se taktéž uvedou osobní
údaje členů rodiny. Výhody, které zákazník díky koupi karty dostane možnost využívat, jsou stěžejním bodem
celého projektu. Jsou zde možnosti poskytování slev, ale také vstupů zdarma. Při možnosti volných vstupů by
ve smlouvách o spolupráci subjektů musely být uvedeny také refundační podmínky a také procentuální výše
refundace z běžného vstupného. Slevy, které díky kartě návštěvníci získají, by ideálně, po vzoru obou karet,
byly poskytovány ve výši 5 % až 50 %.
Financování turistické karty je velmi citlivou věcí mezi všemi zainteresovanými subjekty v projektu, které
ho finančně podporují. Díky šetření Kraje Vysočina a Vysočina Tourism se zjistilo, že 47,7 % subjektů by
finančně tento projekt podporovalo, dalším tématem je dále jakou procentuální výší. Prvotní financování
turistické regionální karty Vysočina by ideálně finančně nejvyšší procentuální výší podporovala příspěvková
organizace Vysočina Tourism a to ve výši cca. 80 %. Zbylých 20 % by bylo uhrazeno z příspěvků subjektů,
které by se potenciálně mohly i více angažovat ve finanční podpoře projektu. Subjektům poskytujícím volný
vstup by byly vypláceny refundace za vstupné. Tyto refundace by se vyplácely ve dvou obdobích každého
roku, pravděpodobně po šestiměsíčním intervalu. Výše refundace by mohly být vyúčtovány určitým účetním
počítačovým programem nebo také v ideálním rozmezí 30 % až 40 % ceny vstupného. Kartu by bylo možné
zakoupit v Turistických informačních centrech, která budou zainteresována v projektu turistické karty. Další
cestou jak dostat kartu k zákazníkovi je v ubytovacích zařízeních, která by turistickou kartu mohla nabízet
hostům. Např. poskytnutí karty zdarma při zakoupení určitých pobytových balíčků v daném ubytovacím
zařízení. Dalším druhem distribuce, po vzoru Nitra tourist card, je možnost koupě karty na budoucích
stránkách turistické karty. Tato volba získání karty by byla ideální pro návštěvníky z více vzdálených regionů
a pro návštěvníky, kteří chtějí započít využívání výhod karty hned od prvního dne navštívení regionu Vysočina.
Tato prodejní místa by měla nárok na provizi z prodeje karty, která by byla v procentuálním vyjádření 5 nebo
10 %. Při výběru subjektů, které budou zapojeny do projektu turistické karty, také záleží na důvodech návštěvy
regionu Vysočina u většiny návštěvníků a také na nejvyhledávanějších aktivitách. Díky těmto informacím
bude turistická karta zahrnovat takové subjekty, které budou mít největší potenciál přilákat návštěvníky
v nejlepším případě i opakovaně. A dále také zahrnout některé atraktivity, které nejsou tak známé nebo
rozšířené v povědomí turistů a návštěvníků regionu Vysočina. Turistická informační centra mohou fungovat
jako informační a distribuční článek v projektu turistické karty, tedy místo, kde by si lidé kartu mohli zakoupit
a kde by k ní dostali všechny informace. Jelikož na Vysočině není zrovna nejvyšší počet informačních center, tak
by bylo možné oslovit všechna TIC. Už víme, že TIC by měla zájem o partnerskou spolupráci, některá s finanční
podporou ale některá i bez ní. Historické atraktivity patří mezi nejvíce navštěvované ve všech regionech. Po
vzoru Olomouc region card by vstupy do těchto objektů byly zdarma. Církevní památky na Vysočině odráží
především život Židů v regionu, jelikož se po osídlení Židů v regionu zachovalo několik památek, ale jen pár
je zpřístupněno. V regionu Vysočina se nachází mnoho druhů muzeí a galerií s odlišnými výstavami, tudíž je
zde široká škála výběru pro všechny věkové kategorie. Turistické atraktivity v regionu jsou zde rozděleny do
několika kategorií a to na turistické atrakce, aqauparky a koupaliště a rozhledny. Vybraná ubytovací zařízení
by hrála roli také jako distribuční článek, kdy by nabízela kartu zdarma zákazníkovi, který si zakoupil pobytový
balíček služeb v daném hotelu. Z analýzy víme, že pouhých 60 % ubytovacích a stravovacích zařízení by bylo
ochotna na projektu spolupracovat. Ubytovací zařízení mohou také spolupracovat s některými subjekty,
v jejichž blízkosti se vyskytují, a to v podobě kombinace slev a jiných výhod, aby návštěvníci měli motivaci
ubytovat se právě v daném zařízení. V rámci vybraných restaurací v projektu turistické karty by byl vytvořen
věrnostní program. Program by spočíval v tom, že při placení účtu v jedné z vybraných restaurací, by host
předložil turistickou regionální kartu a k daným 10 % slevy bude ještě upozorněn, že když při další návštěvě dané
restaurace opět při placení předloží turistickou kartu, k 10% slevě dostane, po zkontrolování identifikačního
čísla karty, jako bonus dalších 5 % slevu na celkový účet. Takový program by měl držitele karty motivovat
k pravidelnému navštěvování vybraných restaurací.
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ZÁVĚR
Výstupem této práce je návrh potenciální turistické regionální karty pro region Vysočina, jakožto nástroj
zatraktivnění a rozvoje cestovního ruchu v regionu. Možná právě tento produkt, tato turistická regionální
karta, bude nástrojem, který dopomůže regionu Vysočina k dlouhodobějšímu zvýšení návštěvnosti, úrovně
poskytovaných služeb a konkurenceschopnosti mezi ostatními regiony, především Pardubickým krajem, který
dle statistik patří k největším konkurentům. Tato práce a tento návrh by mohl být inspirací pro organizace
cestovního ruchu v regionu Vysočina do budoucna, pro skutečné vytvoření a zavedení turistické regionální
karty na Vysočině.
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STUDENTKY
VŠPJ POZNÁVALY
ZAKARPATSKOU
UKRAJINU

Eva Janoušková
Nikola Pustinová

Katedra cestovního ruchu VŠP Jihlava spolupracuje od roku 2013 s Fakultou cestovního ruchu a mezinárodní
komunikace Užhorodské národní univerzity. Každoročně probíhá společný studentský workshop, který má
dvě části: V květnu se studenti a akademičtí pracovníci obou škol setkávají na týden v Jihlavě. V září téhož
roku pak stejná skupina pokračuje ve spolupráci v Užhorodu. V květnu 2017 byl na VŠPJ zahájen 5. ročník
mezinárodního studentského workshopu na téma Formy cestovního ruchu v Kraji Vysočina a v Zakarpatské
Ukrajině. Počátkem září se skupina studentek oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava pod
vedením dr. Janouškové a doc. Jeřábka z Katedry cestovního ruchu vydala do ukrajinského Užhorodu.
Po příjezdu v pondělí 4. září v časných ranních hodinách a po doplnění sil se nám dostalo srdečného přijetí
na rektorátu Užhorodské národní univerzity. Zde jsme se sešli s dobrými známými - s ukrajinskými studenty
a vyučujícími z Fakulty cestovního ruchu, kteří byli v květnu v Jihlavě. Opět jsme utvořili mezinárodní týmy
a oficiálně byla zahájena druhá část workshopu. Následovala návštěva v sídle oblastní rady, kde jsme se
obecně seznámili se Zakarpatskou oblastí a s tím, co může nabídnout turistům. Kromě nádherné přírody to
může být například výborné víno, pro jehož pěstování jsou zde velmi dobré podmínky, ale také nepřeberné
množství festivalů, které se zde konají každý víkend.
První den jsme zakončili prohlídkou Užhorodu. Mimo historické centrum město působí poněkud depresivním
dojmem, který vyvolávají omšelé a neudržované budovy, ale může se zde člověk přenést do minulosti
a představit si, že takhle se kdysi žilo i u nás za totality. Kontrastně tu oproti zbytku města působí právě
centrum, kde se nacházejí vládní a obytné budovy postavené československou vládou ve 20. a 30. letech
minulého století. Velmi nás zaujaly také krásně opravené i nově postavené kostely, chrámy či katedrály. Pro
ukrajinské obyvatelstvo je náboženství velmi důležité a Ukrajinci je berou vážně. V této oblasti převažuje
řeckokatolické a pravoslavné náboženství. Rozdíl se pozná snadno i na kostelech. Pravoslavné kostely mají
modré a zlaté kopule s hvězdičkami, takže je nelze přehlédnout. Jednou z dominant Užhorodu je pravoslavný
chrám Krista Spasitele, který se tyčí do výšky 60 metrů nad městem.
Obrázek 1: Pravoslavný chrám Krista Spasitele v Užhorodu

Zdroj: Archív VŠPJ
Kromě náboženských míst jsme v Užhorodu navštívili také hrad, který je sotva postřehnutelný za velkými
hradbami, ale výhled na celé město je z něj úchvatný.
Jak bylo již zmíněno výše, Ukrajina má nádhernou přírodu. O tom jsme se mohli přesvědčit cestou do
turistických resortů Voevodyno a Lumšory. Tyto resorty nabízejí místní „lázeňskou“ specialitu - takzvaný čan,
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menší ohniště ohřívající vodu a kameny v nádobách. Čan funguje na principu střídavého koupání ve studené
a horké vodě, ve které mohou být různé druhy bylinek. Tato procedura je dobrá pro posílení metabolismu
a předcházení nemocem.
Obrázek 2: Rekreační středisko Lumšory – koupel v čanu

Zdroj: Archív VŠPJ
Dalším místem, které jsme měli možnost navštívit v Zakarpatské oblasti, bylo Mukačevo. Město má podobnou
atmosféru jako Užhorod s pěkně upraveným centrem a řadou památek a kostelů. Stejně jako v Užhorodu
i nad Mukačevem se nachází hrad. Tento hrad jménem Palanok je hojně navštěvovanou památkou. Měl
zajímavě propracovaný obranný systém a v současnosti obsahuje především muzejní sbírky.
Posledním výletem, který jsme v Zakarpatské oblasti absolvovali, byla návštěva sanatoria Karpaty. Sanatorium
bylo postaveno poblíž Mukačeva jako lovecký zámeček hraběte Schönborna. Dnes se tu léčí nemoci zažívacího
traktu, metabolismu, ale i dýchací potíže jako astma nebo alergie.
V průběhu jednotlivých dní studentské týmy pracovaly na plnění zadaných úkolů. Závěr pobytu jsme strávili
na Fakultě cestovního ruchu a mezinárodní komunikace, kde proběhly prezentace výstupů workshopu a byl
vyhlášen vítězný studentský tým. Následovalo oficiální rozloučení s hostiteli, kteří se o nás perfektně starali
po celou dobu našeho pobytu.

- 92 Obrázek 3: Rozloučení před budovou Fakulty cestovního ruchu a mezinárodní komunikace

Zdroj: Archív VŠPJ
Jak se účastníci workshopu shodli, pobyt v Užhorodu byl neobyčejně zajímavou zkušeností. Byl příležitostí
poznat novou zemi, kulturu, lidi, ochutnat nová jídla, jako například boršč, a vidět zajímavé památky.
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PŘEDSTAVUJEME
STŘEDOČESKOU
CENTRÁLU
CESTOVNÍHO RUCHU

Tomáš Pospíšil

BYLA ZALOŽENA STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU A OTEVŘENO JEJÍ
PRAŽSKÉ TURISTICKÉ INFOCENTRUM
Pro domácí i zahraniční turisty jsou střední Čechy atraktivní obrovskou škálou různorodých míst a aktivit. Cílem
Středočeské centrály cestovního ruchu, která byla k 1. květnu 2017 zřízena Středočeským krajem, je udělat
ze středních Čech dlouhodobě jednu z hlavních turistických destinací v České republice. Chce více zviditelnit
kraj jako celek, prodloužit zde pobyt návštěvníků a současně ukázat specifika středních Čech novým cílovým
skupinám. Dnes v kraji turisté stráví obvykle půl až jeden den. A to by ráda změnila. Proto na konci srpna
otevřela turistické informační centrum v Praze v Husově ulici. Jeho provoz slavnostně zahájila hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan
a ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Nora Dolanská (viz obrázek č. 1). Pro návštěvníky má
otevřeno každý den od 10 do 18 hodin včetně víkendů i svátků. V moderně zrenovovaném prostoru turistům
poradí s výlety do středních Čech, ubytováním a každého vybaví potřebnou mapou na cestu. Měsíčně obslouží
kolem 3000 návštěvníků, z toho 15 % se přímo dotazuje na možnosti výletů do středních Čech.
Obrázek č. 1. Slavnostní otevření informačního centra Středočeské centrály cestovního ruchu v Praze
v Husově ulici

Zdroj: Archiv SČCCR

- 95 „Zřízením této centrály chceme dosáhnout maximální propagace Středočeského kraje v jednotlivých
turistických oblastech a zvýšení turistického potenciálu jak z řad domácí, tak zahraniční klientely na vícedenní
pobyty. Obdobná organizace či agentura na rozdíl od ostatních krajů u nás dlouhodobě chyběla. Ve středních
Čechách přitom nalezneme celou řadu přitažlivých destinací kulturních i sportovních, historických a moderních,
k pasivnímu i aktivnímu vyžití. Je těžké říci, co z toho je opravdu „NEJ“,“ prohlásila během slavnostního zahájení
infocentra hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.
Středočeský kraj disponuje kvalitními předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, avšak potenciál cestovního
ruchu není v kraji rovnoměrně rozložen. „V krajském rozpočtu bylo pro založení a rozběhnutí činnosti centrály
připraveno celkem 15 milionů korun. Agentura bude mít až osm stálých zaměstnanců, samostatně bude
zajišťovat grafiku i tisk propagačních materiálů o středních Čechách. Zaměří se i na pořádání odborných
konferencí, prezentací a presstripů,“ přiblížil činnost centrály Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky
a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu.
Služby infocentra zahrnují prodej zájezdů do středních Čech, turistických karet, suvenýrů a upomínkových
předmětů, do budoucna se rozšíří i o prodej hodnotnějších předmětů pro podporu značky s cestovní tematikou.
Školený personál podává informace o atraktivních lokalitách regionu, turistických a cyklistických stezkách
nebo aktuálním programu kulturních institucí. V budoucnu poskytne infocentrum prostor na prezentaci
velkých akcí jednotlivých regionálních oblastí. „Moderní a plně funkční turistické informační centrum v centru
Prahy je v dnešní době nutnost. Naše ambiciózní cíle jdou ale ještě dál: chceme více zviditelnit kraj v oblasti
cestovního ruchu jako celek, prodloužit pobyt návštěvníků v kraji a současně ukázat specifika kraje novým
cílovým skupinám,“ uvedla při otevření infocentra Nora Dolanská, ředitelka Středočeské centrály cestovního
ruchu.

PROJEKTY CENTRÁLY V ROCE 2018
Do roku 2018 vstoupí centrála hned s několika marketingovými projekty. Prvním z nich je projekt šlechtického
ubytování, kterým cílí zejména na zahraniční klientelu. Vytipovala 12 zámků, které poskytují ubytování na
úrovni 5 hvězd s atraktivními službami v okolí. Dalším produktem osloví mladé. Skupinám kamarádů nebo
pracovním týmům nabídne ubytování a sportovní i jiné aktivity, díky kterým budou moci trávit společný čas
například po inauguraci nebo při firemním výjezdu mimo velká města. Vyjde je to levněji a užijí si klid a pohodu
stranou od ruchu velkoměst. Milovníkům historie centrála nabídne výletní trasy po středních Čechách, které
spojují pamětihodnosti a události s obdobím první republiky. A konečně 26. ledna 2018 se zapojí hotely ve
vybraných okresech (Benešov, Příbram, Nymburk, Kladno, Mělník a Kolín) do projektu Noc hotelů. Druhý
ročník má za cíl zvýšit povědomí obyvatel o důležitosti cestovního ruchu pro města a zároveň jim poděkovat
za jejich podporu a vstřícnost k turistům. Podstatou poděkování je „otevření hotelů“ obyvatelům měst, a
možnost tak navázat bližší vztahy a zároveň jim nabídnout nový zážitek odhalením některých zajímavostí
hotelových provozů. 26. ledna 2018 se tedy otevřou i středočeské hotely; každý z obyvatel středních Čech si
bude moci hotel prohlédnout a strávit v něm noc za symbolickou cenu.

TÝM STŘEDOČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU
Slavnostní otevření turistického infocentra Středočeského kraje v Praze koncem srpna bylo prvním viditelným
počinem nově sestaveného marketingového týmu Středočeské centrály cestovního ruchu. Od založení
centrály ho řídí Nora Dolanská. Jádro tvoří spolu s ředitelkou Dolanskou Tomáš Pospíšil (PR a média manažer),
Zuzana Janetzká (projektová manažerka), Jakub Kulhánek (specialista přes web a sociální sítě) a Eva Richterová
(manažerka produkce a organizace veletrhů).
Tomáš Pospíšil má více než dvacet let zkušenosti s komerčním i nekomerčním Pro domácí i zahraniční
turisty jsou střední Čechy atraktivní obrovskou škálou různorodých míst a aktivit. Cílem Středočeské centrály
cestovního ruchu, která byla k 1. květnu 2017 zřízena Středočeským krajem, je udělat ze středních Čech
dlouhodobě jednu z hlavních turistických destinací v České republice. Chce více zviditelnit kraj jako celek,
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Dnes v kraji turisté stráví obvykle půl až jeden den. A to by ráda změnila. Proto na konci srpna otevřela
turistické informační centrum v Praze v Husově ulici. Jeho provoz slavnostně zahájila hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan a ředitelka
Středočeské centrály cestovního ruchu Nora Dolanská. Pro návštěvníky má otevřeno každý den od 10 do 18
hodin včetně víkendů i svátků. V moderně zrenovovaném prostoru turistům poradí s výlety marketingem. Ve
Středočeské centrále cestovního ruchu má na starosti PR a media relations. Do centrály přešel z marketingu
Národní galerie v Praze, kde působil na pozici marketingového specialisty. Je absolventem Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické.
Zodpovědnost za tvorbu propagačních materiálů a zajištění nových produktů cestovního ruchu středních
Čech má Zuzana Janetzká. Do centrály na pozici projektové manažerky přešla z Hospodářské komory České
republiky, kde měla na starosti interní i externí komunikaci. Zkušenosti nasbírala ve veřejných institucích na
pozicích PR specialistky, mediální produkční nebo vedoucí oddělení komunikace s veřejností. Jednou z nich
byl i Středočeský kraj. Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze.
Jakub Kulhánek nastoupil na pozici specialisty webu a sociálních sítí. Zkušenosti získával na „volné“ noze, kdy
během studií vytvářel webové prezentace a sociální sítě komerčních subjektů např. pro Czech News Center.
Je absolventem Univerzity Hradec Králové oboru management cestovního ruchu. Nyní dokončuje navazující
studium na Provozně-ekonomické fakultě Zemědělské univerzity v Praze.
Event management, organizaci veletrhů a produkci merchandisingových předmětů má ve Středočeské centrále
cestovního ruchu na starosti Eva Richterová. Své dlouholeté zkušenosti získala v agentuře CzechTourism, kde
pracovala jako PR manažerka v tiskovém odboru i jako manažerka press a fam tripů, a dále pak v Pražské
informační službě na pozici vedoucí sekretariátu ředitelky. Eva absolvovala Mediální a sociální komunikaci na
Univerzitě J. A. Komenského v Praze.
Základní cíle Středočeské centrály cestovního ruchu
•
•
•
•

propagace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu,
propagace jednotlivých turistických regionů ve středních Čechách,
provoz turistického informačního centra v Husově ulici v Praze,
prezentace turistických nabídek středních Čech na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích
cestovního ruchu,
• pořádání press a fam tripů a odborných konferencí.
Zpracoval
Ing. Tomáš Pospíšil
PR a média manager SČCCR
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DŮM PŘÍRODY,
PROGRAM AOPK ČR

Lenka Šoltysová

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jednou z důležitých forem práce s veřejností
je realizace a provoz návštěvnické infrastruktury, práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu1).
Nejnáročnější součástí systému návštěvnické infrastruktury AOPK ČR je program Dům přírody, v rámci kterého
jsou realizována a provozována návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných
krajinných oblastech (CHKO). Jde o program partnerský, realizovaný výhradně ve spolupráci s obcemi,
podnikateli, neziskovými organizacemi, vlastníky a hospodáři a dalšími regionálními partnery program, který
byl od počátku koncipován s využitím principů projektů PPP (Public Private Partnership).
Výstavba návštěvnických a informačních středisek v síti Dům přírody je spolufinancována z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu Životního prostředí.
Provoz středisek zajišťují místní partneři pomocí vícezdrojového financování (národní programy, příspěvky
obcí, krajů a místních podnikatelů).
Jednotný rámec a postup při realizaci jednotlivých projektů mnoha partnery byl od počátku postaven s jasně
nastavenými a pevnými pravidly2) pomocí manuálu pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR3),
který nastavil systém projednávání, jednotící prvky a podmínky zapojení do sítě Dům přírody. Pro návštěvníky
je realizována moderní návštěvnická infrastruktura, která umožňuje prezentaci místního dědictví novými
formami včetně využití moderních nadčasových technologií a s cílem oslovit všechny věkové skupiny.
V roce 2017 bylo pro veřejnost otevřeno osm návštěvnických středisek a sedm informačních středisek ve 12
chráněných krajinných oblastech. Jednání o dalších domech přírody probíhají s partnery i v dalších CHKO.
Na konci roku 2023 by tak mělo být v provozu minimálně 20 objektů - 12 domů přírody a 8 informačních
středisek4).

POZNÁMKY
[1]
[2]
[3]
[4]

Pešout P., Šůlová K., Licek T. (2014): Návštěvnická infrastruktura chráněných území. Ochrana přírody 6:
36-39.
Pešout P., Šoltysová L., Licek T. (2009): Dům přírody. Nový program AOPK ČR. Ochrana přírody 2: 2628.
David L., Velková E. (2009, 2014): Jednotný architektonický koncept, manuál pro navrhování
návštěvnických středisek AOPK ČR. – ms. [depon. In AOPK ČR, Praha].
Pešout P., Šoltysová L. (2016): Domy přírody v České republice. Deset úspěšných let partnerského
programu. Ochrana přírody 2: 38-42.

KONTAKT
RNDr. Lenka Šoltysová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
E-mail: lenka.soltysova@nature.cz
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KONGRESY KONANÉ
V PRAZE ROČNĚ
PŘINÁŠÍ
DO VEŘEJNÝCH
ROZPOČTŮ
AŽ 5,2 MILIARDY
KORUN

Hana Kreibichová

15. listopadu 2017, Praha – Kongresový průmysl Prahy, tedy odvětví související s pořádáním kongresů,
konferencí, korporátních meetingů a incentivních akcí, generuje v multiplikaci příjem do veřejných rozpočtů
ve výši mezi 4,4 až 5,2 miliardami korun ročně. Zpět do rozpočtu Prahy z této sumy zamíří podle nové
studie společnosti KPMG zpracované pro Prague Convention Bureau pouze 3,9 %, tedy mezi 170 až 200
miliony korun.
Na základě analýzy KPMG představoval v roce 2016 výkon turismu Prahy, jehož klíčovou součást tvoří také
kongresový business, zhruba 33 až 34 miliardy korun, což je přibližně jedna třetina výkonu celé České
republiky. Současně je to také 6 až 7 % ekonomické výkonnosti hlavního města, což řadí cestovní ruch mezi
jedno z nejvýznamnějších ekonomických odvětví v Praze. Kongresový průmysl se podílí na HDP Prahy až
1,1 %, přímo na odvětví cestovní ruchu je to pak 15 %.
Na rozdíl od volnočasového cestovního ruchu je ovšem kongresový průmysl několikanásobně přínosnější ve
smyslu útrat zahraničních účastníků kongresů. Zahraniční kongresový delegát v průměru v metropoli utratí
5 670 korun, tedy čtyř až pětinásobek výdajů běžného návštěvníka. Celkové tržby z kongresového průmyslu,
včetně tržeb lokálních účastníků, dosahují v multiplikaci až 26 miliard korun.
„Kongresový průmysl ovšem nejsou pouze miliardy do veřejných rozpočtů, ale také konkrétní pracovní místa.
V Praze to znamená zhruba 5 470 plných pracovních úvazků, což je 5,5 % celkové zaměstnanosti v cestovním
ruchu v metropoli,“ říká Ondřej Špaček, odborník v odvětví cestovního ruchu, KPMG. Kongresový průmysl
v české metropoli má navíc předpoklady k dalšímu růstu. V roce 2016 se dle dat Českého statistického úřadu
konalo v Praze nejvíce akcí za posledních 10 let. „Praha má organizátorům akcí rozhodně co nabídnout,“
dodává Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, a pokračuje: „Kromě bohaté historie je to především
snadná dostupnost města a jeho kapacity. Do Prahy se dostanete přímými lety ze 162 destinací světa a ubytovat
se můžete v 795 hotelech nabízejících téměř 92 tisíc lůžek. Podle plošného statistického sčítání kongresového
a incentivního turismu Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2012 Praha nabízí 243 konferenčních prostor
s celkovou kapacitou přes 169 tisíc osob.“
Oblíbenost Prahy potvrzují i statistiky Mezinárodní kongresové asociace ICCA. Na žebříčku popularity
světových kongresových destinací, který tato asociace každoročně vydává, se česká metropole dlouhodobě
drží kolem 10. místa. Dle statistik Prague Convention Bureau nejčastěji do Prahy zavítají delegáti z Velké
Británie, Německa a USA. Nejdiskutovanějšími tématy jsou farmacie a zdravotnictví, průmysl a v neposlední
řadě IT a telekomunikace.
Infografiku k tématu kongresového průmyslu můžete stahovat zde. Kompletní statistiky Prague Convention
Bureau jsou dostupné na tomto odkazu.
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O PRAGUE CONVENTION BUREAU
Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace
působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat hlavní město jako
jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími
partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo
motivačních akcí v Praze.

KONTAKT
Hana Krejbichová
Marketing & PR Manager
Tel: +420 224 284 268, GSM: +420 727 961 476
E-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz
www.pragueconvention.cz

AKCE A
UDÁLOSTI
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Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
a příspěvková organizace Vysočina Tourism
pořádají
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj,
hejtmana Kraje Vysočina
a primátora statutárního města Jihlava
s mediální podporou společnosti COT media

13. mezinárodní konferenci
Aktuální problémy cestovního ruchu
na téma

AUTENTICITA V KONTEXTU
CESTOVNÍHO RUCHU
ve dnech 28. února – 1. března 2018
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava

Hlavní cíl konference
Cílem mezinárodní konference je pohlédnout na autenticitu jako významný faktor rozvoje cestovního
ruchu na různých úrovních. Konference umožní diskutovat nad důležitostí autenticity produktů
cestovního ruchu, zachování koloritu destinace, přírodního prostředí, tradic apod.
Současným trendem je v mnohých oblastech života návrat k původním hodnotám, tradičním
materiálům, recepturám apod. v moderním pojetí. Snahou konference je sledovat a diskutovat tento
trend v kontextu cestovního ruchu a vyhodnotit význam autenticity pro rozvoj cestovního ruchu.
Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi a k diskusi nad aktuálními
problémy cestovního ruchu v oblasti managementu, či marketingu.
Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem
konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními poznatky v oblasti cestovního ruchu s ohledem na
autentičnost v rozličném pojetí.

Na konferenci vystoupí např.
Dr Rob Davidson (MICE Knowledge, Spojené království)
Prof Dr Terry Stevens (Univerzita Swansea, Spojené království)
Ing. Roman Škrabánek (AČCKA, Česká republika)
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Témata











Zážitek v portfoliu cestovního ruchu (na různých úrovních)
Význam zachování kulturních tradic a historických prvků pro cestovní ruch
Důležitost autenticity přírodního prostředí v cestovním ruchu
Udržitelnost, její význam pro zachování nabídky cestovního ruchu
Přínos budování tras (historických, naučných, vinařských aj.) pro rozvoj cestovního ruchu v území
Význam osobního kontaktu pro zachování autenticity produktu cestovního ruchu
Výzkum v oblasti cestovním ruchu s ohledem na ekonomické, sociální, environmentální přínosy a
význam pro praxi
Problémy manažerské praxe v cestovním ruchu
Nové přístupy v marketingu cestovního ruchu
Vliv vzdělávaní na kvalitu služeb v cestovním ruchu

Termíny
Přihláška
Zaplacení účastnického poplatku
Zaslání abstraktu příspěvku
Zaslání informace o akceptaci abstraktu
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku
Cirkulář s podrobným programem konference

do 12. 01. 2018 (s příspěvkem)
do 09. 02. 2018 (bez příspěvku)
do 09. 02. 2018
do 12. 01. 2018
do 21. 01. 2018
do 02. 02. 2018
do 23. 02. 2018

Předběžný program konference
Středa 28. 02. 2018
08:00 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:30 Slavnostní zahájení
09:30 – 11:30 Plenární zasedání
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00 – 13:30 Jednání v sekcích
13:30 – 14:00 Oběd
14:15 – 19:00 Terénní exkurze, organizována
příspěvkovou organizací
Vysočina Tourism
19:00 – 22:00 Společenský večer s rautem

Čtvrtek 01. 03. 2018
09:00 – 11:00 Jednání v sekcích
09:00 – 11:00 Posterová sekce
11:00 – 11:30 Přestávka na občerstvení
11:30 – 13:30 Jednání v sekcích
13:30 – 14:00 Oběd

Účastnický poplatek
Akademičtí pracovníci a odborná veřejnost
Studenti doktorského studia

2 400,- CZK (vč. DPH) nebo 96,- EUR
1 400,- CZK (vč. DPH) nebo 56,- EUR

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, obědy, raut, náklady na vydání postkonferenčního sborníku
a náklady na organizační zajištění konference. Účast na terénní exkurzi je pro registrované účastníky
konference zdarma.
Publikace každého dalšího příspěvku je zpoplatněna sumou 750,- CZK (vč. DPH), nebo 30,-EUR.
Možnost prezentace příspěvku: aktivně, nebo formou posteru
Recenzovaný sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference
Proceedings database.
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Garant konference
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Vědecký výbor konference
Prof. JUDr. Pascual Correa Alvaréz, Dr.Sc. (Univerzita Marta Abreu, Kuba)
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko)
Dr. Galyna Kish, PhD. (Národní univerzita Užhorod, Ukrajina)
prof. WSG. Dr hab. Joanna Kosmaczewska (Ekonomická univerzita Bydgoszcz, Polsko)
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko)
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (CzechTourism, Česká republika)
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Prof Dr Terry Stevens (Univerzita Swansea, Spojené království)
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
doc. dr. Jasna Potočnik Topler, PhD (Univerzita v Mariboru, Slovinsko)
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Česká republika)
prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski (Ekonomická univerzita Wroclaw, Polsko)

Sekretariát konference

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Kateřina Krejčí
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 141 116
E-mail: konferencecr@vspj.cz

Vysočina Tourism
příspěvková organizace
Na Stoupách 3, 586 01 Jihlava

Bližší informace: https://kcr.vspj.cz/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2018
Záštita

Mediální parter

Partneři

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

Ekonomicky zaměřené
studijní obory
Cestovní ruch (Bc.)
Finance a řízení (Bc.)
Finance and Management (Bc.) – obor vyučovaný kompletně
v angličtině

Technicky zaměřené
studijní obory
• První veřejná vysoká škola neuniverzitního typu
v České republice, od roku 2004
• Jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji
Vysočina
• Nabízíme bakalářské i magisterské studium v denní
i kombinované formě
• Široká nabídka celoživotního vzdělávání včetně
Univerzity třetího věku (U3V)
• Propojení výuky s praxí (dlouhodobá praxe během
studia)
a spolupráce školy s aplikační sférou
• Důraz na výuku cizích jazyků
• Zapojení do mezinárodního vzdělávacího programu
Erasmus+
• Sportovní, společenské a kulturní vyžití

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Bc.)
Aplikovaná informatika (Bc.)
Počítačové systémy (Bc.)

Zdravotnicky zaměřené
studijní obory
Všeobecná sestra (Bc.)
Porodní asistentka (Bc.)
Zdravotně sociální pracovník (Bc.)
Komunitní péče v porodní asistenci (Mgr.)
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví (Mgr.)

Univerzita třetího věku (U3V)

VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava,
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz
www.facebook.com/vsp.jihlava

ZKOUŠKOVÉ CENTRUM

•
•
•

přípravné kurzy
zkoušky Cambridge English Language
Assessment
zkoušky nanečisto + informační
a poradenská činnost ke zkouškám

Cestovní kancelář VŠP Jihlava

U3V
Zájemcům vyššího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Představuje jednu z možností
kvalitního naplnění volného času seniorů.

Časopisy VŠPJ
VŠPJ vydává 2 odborné vysokoškolské časopisy, zařazené na seznam
recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS.
2016

ROČNÍK 7

ČÍSLO 1

LOGOS POLYTECHNIKOS

• výukové praxe
• prodej zájezdů

LOGOS POLYTECHNIKOS - zaměření především
na obory sociálně-ekonomické, zdravotnické
a technické.
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STUDIA TURISTICA
online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu

Prosinec 2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava
ISSN 1804-252X

Studia
Studia Turistica
Turistica -- první
první registrovaný
registrované český
české online
elektronické
recenzované
odborné
periodikum,
online recenzované
odborné
periodikum,
které
které
se zabývá
problematikou
cestovního
se zabývá
problematikou
cestovního
ruchu.ruchu.

