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METODIKA ZÁJMOVÉHO KROUŽKU AGROTURISTIKA 
 

1) CESTOVNÍ RUCH A JEHO VÝZNAM 
  

a) HISTORIE A SOUČASNOST VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Zemědělství v období první republiky: 
 na venkově převládala zemědělská činnost 
 výměra zemědělských usedlostí byla relativně malá 
 soukromé vlastnictví půdy 
 existence velkostatkářů, církevních statků i statků ve vlastnictví státu 
 mechanizace na velmi nízké úrovni převládala ruční práce 
 tažná síla zajišťována zvířaty 
 sezónní práce (sena, žně, ostatní sklizňové práce)  
 
V období po II. světové válce: 
 změna právního vztahu k půdě   

o zestátnění 
o vstup do družstev 

 zůstává jen málo soukromých rolníků 
 zemědělská výroba se mění a stává se z ní výroba průmyslová (velkovýroba) 
 tažná síla zvířat je nahrazována traktory 
 modernizace techniky 
 klesá podíl ruční práce 
 rozmach družstev a státních statků 
 
Přelom tisíciletí: 
 významný mezník nejen pro zemědělskou výrobu (Sametová revoluce) 
 přiznání restitučních nároků 
 privatizace státních statků 
 „likvidace velkých podniků“ (následkem je vznik tzv. brownfieldů) 
 snížení pracovních příležitostí 
 snížení intenzity produkce 
 snížení stavu hospodářských zvířat (restituční zvířata - jatka) 
 migrace venkovanů za pracovními příležitostmi 
 na soukromé půdě hospodaří převážně nájemci 
 restituce majetku ztrácí význam a otevírá možnosti spekulacím 
 rozjíždí se prodej státní půdy 
 jedná se o podpůrných programech pro zemědělskou prvovýrobu 
 první zmínky o ekologickém zemědělství na území ČR 
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Od roku 2004 jako součást EU:  
 přístupové dohody určily směr, jakým se bude ubírat zemědělství 
 určily však spíše extenzivní směr 
 stanovení kvót produkce u zemědělských komodit 
 snížení stavu hospodářských zvířat (skot a prasata) 
 restrukturalizace zemědělské prvovýroby 
 zatravňování orné půdy, zalesňování 
 prodej státní půdy do vlastnictví zahraničních občanů  
 podpora zemědělství prostřednictvím HRDP 
 vznik operačního programu PRV 

   

b) CHARAKTERISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU 
Definice cestovního ruchu podle UNWTO (United Nations World Tourism Organization 

= Světová organizace cestovního ruchu): 
 
CESTOVNÍ RUCH (CR) je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své 

obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného 
času a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného 
místa).       

 
Cestovní ruch = je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje: 

 dopravu 
 stravování 
 ubytování 
 cestovní kanceláře 
 průvodcovské služby 
 turistický informační systém 
 služby spojené s doprovodnými programy 

 
 Význam cestovního ruchu 

Přínosy cestovního ruchu lze hodnotit z několika hledisek:  
1) Ekonomického  

 tvorba nových pracovních příležitostí  
 zdroj kapitálu 
 obnova stávajícího bytového fondu 
 podněcuje rozvoj řemesel 
 zvyšuje konkurenceschopnost daného území 
 posiluje hospodářsky slabá a postižená území 

2) Sociálního  
 zlepšení vybavenosti a úrovně veřejných služeb 
 oživení folklóru a místních tradic 
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 umožňuje zvýšit kvalitu života a životní úroveň v daném místě 
3) Environmentálního  

 zvýšení odpovědnosti návštěvníků k životnímu prostředí 
 využívání regionálního přírodního, kulturního a historického potenciálu 
 zabezpečuje stabilitu životního prostředí 
 

 Rizika cestovního ruchu 
a)  Škody na životním prostředí zejména při překročení únosné míry návštěvnosti  

    škody prostřednictvím činností a chování návštěvníků 
    znečišťování vody, půdy, ovzduší 
    hluk 
    lesní požáry 
    devastace flóry a fauny 
    poškozování památek 
    problémy spojené s likvidací odpadu 

b) Socio-kulturní změny lokality 
 změny životního stylu místních obyvatel 
 změna systému hodnot 
 střet kultur 
 ohrožení původního způsobu života místních obyvatel 
 sociální stres 
 

 Typologie cestovního ruchu 

 Druhy cestovního ruchu – jsou stanoveny na základě způsobu realizace.  

 Formy cestovního ruchu – určujeme na základě motivace účasti na CR.  
 
 Druhy cestovního ruchu 

Podle místa realizace: 
a) Domácí cestovní ruch = aktivity spojené s účastí občanů dané země na cestovním 

ruchu v rámci jejího území.  
b) Zahraniční cestovní ruch 

 souhrn aktivit spojených s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země 
 = příjezdový cestovní ruch (incoming) 

 souhrn aktivit spojených s občany ze zahraničí danou zemí projíždějících 
 = tranzitní cestovní ruch 

 souhrn aktivit spojených s výjezdem občanů dané země do zahraničí 
 = výjezdový cestovní ruch 
c) Vnitrostátní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a příjezdovým cestovním 

ruchem. 
d) Národní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a výjezdovým cestovním 

ruchem. 
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e) Světový cestovní ruch = veškerý cestovní ruch spojený s překročením hranic. 
 

Podle vztahu k platební bilanci: 
a) Příjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s příjezdem občanů ze zahraničí 

do dané země,  aktivní cestovní ruch (dovoz deviz). 
b) Tranzitní cestovní ruch = aktivity spojené s tranzitem zahraničních osob přes danou 

zemi,  část aktivního cestovního ruchu.  
c) Výjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s výjezdem občanů dané země 

do zahraničí,  pasivní cestovní ruch (vývoz platebních prostředků). 
 
Podle délky pobytu: 

a) Krátkodobý cestovní ruch = do 3 dnů  zahrnuje 2 přenocování. 
b) Dlouhodobý cestovní ruch = déle než 3 dny a kratší než 1 rok nebo 6 měsíců.  

 
Podle způsobu zabezpečení: 

a) Organizovaný cestovní ruch = účast zajišťována prostřednictvím cestovní kanceláře 
nebo jiného zprostředkovatele. 

b) Neorganizovaný cestovní ruch = účast si zajistí účastník sám.  
Podle způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účast: 

a) Volný cestovní ruch (komerční) = účastník si hradí účast sám, jeho účast není ničím 
podmíněna. 

b) Vázaný cestovní ruch (nekomerční) = účastník hradí pouze část nákladů, ostatní 
hradí zaměstnavatel, pojišťovna, účast je podmíněna splněním určité 
podmínky (zdravotní pojištění, členství v odborech). 

 
Podle počtu účastníků: 

a) Individuální (pro jednotlivce) 
b) Skupinový 

 
 Formy cestovního ruchu 

1. Rekreační forma cestovního ruchu = primární forma cestovního ruchu, spojená s obnovou 
duševních a fyzických sil účastníka cestovního ruchu. 

2. Kulturně–poznávací forma cestovního ruchu = spojená s rekreační formou, cílem je 
návštěva historických objektů a kulturních akcí; význam pro úroveň vzdělanosti osob, 
převládá v příjezdovém cestovním ruchu do České republiky.  

3. Lázeňsko-léčebná forma cestovního ruchu = rekreační a léčebné pobyty v lázních, v České 
republice význam pro domácí cestovní ruch) i pro incoming (příjezdový CR). 

4. Sportovně-rekreační forma cestovní ruch = sportovně zaměřené pobyty  vodní sporty, 
cykloturistika, lyžování, pěší turistika – Česká republika má jedny z nejkvalitněji 
značených a udržovaných turistických cest v Evropě.  
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5. Formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy (business tourism) 
= např. kongresová turistika, aktivity spojené s účastí na veletrzích a výstavách, 
obchodní cesty a incentivní turistika (= turistika za odměnu, za poznáním nebo např. 
pobyty delegátů hrazené cestovní kanceláří v místě, kde budou později provádět 
turisty). 

6. Seniorská forma cestovního ruchu= velmi důležitá pro Českou republiku, ve světě má 
tento typ turistiky značnou dynamiku, senioři jsou vyhledávaná turistická klientela. 

7. Mládežnická forma cestovního ruchu (youth tourism) = klientela s perspektivou 
pozdějších opakovaných cest. 

8. Venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika = význam regionálně, s ohledem 
na ekologickou a regenerační funkci pro lidi. 

9. Cestovní ruch mimo veřejné formy = chataři, chalupáři (v České republice velmi časté, je 
to tradice s kořeny z dob první republiky) nebo bezplatné ubytování u příbuzných 
a známých. 

10. Ostatní formy cestovního ruchu = náboženská, lovecká, dobrodružná, nákupní, 
industriální turistika.  

 
ZAJÍMAVÉ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE: 
   Zdravotní turistika (zdravotní zákroky - plastická a estetická chirurgie, stomatologie, 

reprodukční turistika). 
   Kulinářská turistika (nabídka pravé české a moravské kuchyně - specialit) 
   Dark tourism (cestování na místa spojená s tragédií nebo neštěstím, např. Terezín, 

věznice národů na Špilberku v Brně, bojiště bitvy u Slavkova apod.). 
   Filmový cestovní ruch (natáčení amerických velkofilmů, např. zámek Kroměříž – 

Amadeus, Tiské skály – Letopisy Narnie, Karlovy Vary – James Bond: Casino Royale), nebo 
českých pohádek, např. Telč – Pyšná princezna, Z pekla štěstí, Švihov – Popelka). 

   Gay and lesbian tourism – Praha a Česko patří mezi nejtolerantnější země Evropy, 
G/L patří mezi movitou klientelu, tzv. „růžové peníze“ utrácejí za cestování, kulturu, 
zážitky. 

   Voluntary tourism  (cestování dobrovolníků. Kombinuje poznání a dobrovolnickou práci, 
přitahuje především mladé. V Česku je spojeno hlavně s výpomocí v zemědělských 
usedlostech.) 

 
 Typy účastníků CR: 

 Stálý obyvatel (v ČR  6 měs., v zahraničí  1 rok) 

 Návštěvník (v ČR  6 měs., v zahraničí  1 rok) 

 Turista (v ČR  6 měs. na jiném místě v ČR, min. 1 nocleh) 

 Výletník (v ČR  24hod. na jiném místě v ČR, bez noclehu)  
 
Klientela: 

a) domácí (tuzemská) – výhody x nevýhody? 
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b) zahraniční – výhody x nevýhody? 
 

 Zájmové skupiny hostů 
= rozčlenění klientů do jednotlivých skupin podle věku či jejich zájmů, popř. zdravotního 
stavu 
 
1) SPORTOVNĚ ZALOŽENÍ LIDÉ (SPORTOCI) 

 nejspíš očekávají plnění jejich zvláštních přání týkajících se trénování, běhu, jízdy na 
koních, pěších túr různé náročnosti, plavání, rybaření, tenisu i stolního, lukostřelby, 
minigolfu atd. 

 Něco z toho se dá realizovat i na statku, např. na zahradě lukostřelba proti zdi 
stodoly, nebo stolní tenis. 

 Množství chalup třeba na Šumavě také půjčuje různé sportovní potřeby včetně 
trekových a horských kol. 

 Alespoň jeden člen rodiny ubytovatele by měl poskytovat odborné informace 
o náležitostech toho či jiného sportu, znát trasy pěší nebo běžkové atd. 

 V poslední době se zase začínají na vesnici objevovat kuželníky. 
 Také hřiště volejbalu není příliš náročné ani na peníze ani na čas zemědělce.  
 Jinak zařízení pro tenis, nebo plavecké bazény váží vysoké finanční prostředky 

na investice a údržby, které se pak musí navrátit prostřednictvím cen a přesná 
kalkulace v projektu je podmínkou, nebo tyto věci provádět v kooperaci s jinými 
subjekty. 

 
2) CYKLOTURISTI 

 (v současnosti velmi silná skupina) příliš nepotřebují technické zázemí. 
 Povětšinou dokáží odstranit běžné závady sami. 
 Je vhodné pro ubytovatele vědět, kde na vesnici, či v blízkém okolí je možné provést 

některé opravy a vědět kde je nejblíže cyklistický obchod. 
 Dají se organizovat i hvězdicové výlety z vesnice na zajímavá místa, ať už přírodně 

či historicky, s využitím návštěv řezbáře či jiných řemesel, případně nějakých výroben. 
 Pokud se týká stezek, tak jsou u nás spíše výjimky pevné asfaltové stezky, avšak cesta 

má být uzpůsobena tak, aby se cyklista nemusel nepřetržitě věnovat sledování terénu 
před sebou a mohl pohlédnout např. na řeku, či kostelík vpovzdálí. 

 Dále by stezka neměla být obklopena nepořádkem, zbytky stavebnin a už vůbec by 
neměla sloužit k odstraňování odpadků vesničanů, jak je tomu občas zvykem. 

 Místní hospůdky nebo krajová řemesla tam na sebe mohou odkazovat malými 
cedulkami (s doporučením zachovat pokud možno styl značení stezky tam použité). 

 Je však nutno vyznačení konzultovat s místním obecním úřadem. 
 
3) KLUBY ČI SPOLKY 

 Jsou svéráznou partou (hasiči, kynologové, myslivci,…) 
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 Věnující se sportovní činnosti třeba zálesácké hře střelbou barevným značením 
nebo šipkám. 

 Rádi účastní i dění na vesnici, zábav nebo folklórních slavností, cvičení dobrovolných 
hasičů. 

 Prohlídka blízkého pivovaru nebo vinařského závodu je pro ně povyražením. 
 Dá se předpokládat jejich nadměrná hlučnost, která se může odreagovat také v blízké 

diskotéce. 
 Ovšem je možno využít jejich sklonu ke zdokonalení zábavního nářadí i prostor. 
 Lze s nimi stavět saunu, kuželník, hřiště odbíjené, tobogan do vody, nebo připravit 

závody pro pozdější skupinu hostů, opravovat venkovní vybavení poškozené dětmi 
atd. 

 Tito hosté si nikdy nestěžují na vybavení statku, chtějí se bavit a jsou štědří. 
 Nezřídka využívají dětských prolézaček, houpaček a dalšího ke svým soutěžím. 

Z čehož plyne, že dětská zařízení by měla být bytelné konstrukce. Jsou však hluční 
a někdy i podnapilí. 

 
4) MILOVNÍCI PŘÍRODY 

 Očekávají připravené, převážně pěší túry za zajímavostmi kraje, pozorování zvěře, 
sbírání lesních plodů 

 Botanici budou chtít rozšiřovat svůj herbář, mineralogové a paleontologové budou 
vyrážet na lokality, mykologové budou na statek nosit houby, které obyvatelstvo 
nikdy nenašlo. 

 Je vhodné být při této specializaci poněkud na výši a vědět kam mají vyrazit 
na naučné stezky, upozornit na zvláštní události, např. výskyt netopýrů v blízkých 
jeskyních, hojnost druhů vodního ptactva na nedalekých rybnících 

 Hostitel by mohl mít v případě specializace na takovouto skupinu alespoň malou 
knihovničku přírodovědné literatury. 

 Disponuje-li ubytovatel videem, doporučuje se předvádění památek kraje a přírody. 
 V tomto případě je dobrá i spolupráce s muzeem ve městě, dá se domluvit návštěva 

meteorologické či astronomické observatoře. 
 Tito hosté s potěšením navštěvují i chovatelské výstavy v regionu. 
 Co očekávají lidé zaujatí zemědělstvím a lesnictvím zde nemusíme diskutovat, to víte 

sami nejlépe. 
 
5) RODINY S DĚTMI 

 Nejspíše požadují kontakt s rozmanitými zvířaty, pestrou nabídku her a prostor 
pro hry. 

 Knihovnička by měla být plná příběhů a pohádek, dále stolních her (pro nepříznivé 
počasí). 

 Případná je i „truhla pokladů“, kde jsou odstřižky textilu, dřeva, knoflíky, barevné 
křídy atd.  
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 Není k zahození mít někde v koutě zahrady místo na táborák - opékaní vuřtů, přijde 
vždy vhod. 

 Nabídka pro rodiny s dětmi by měla obsahovat i další venkovní možnosti ke hrám: 
pískoviště, šplhací stromy, prolézačky, jednoduché houpačky z klády, kolotoč, 
bazének na cachtání. 

 Také postavení stanu nebo primitivního přístřešku vzadu v zahradě mládež ráda 
akceptuje. 

 Má-li hostitel vlastní děti, lze pořádat různé soutěže jak tělesné zdatnosti, tak 
vědomostní. 

 Připadá-li to v úvahu, může hostitel nabídnout rodičům pohlídání děti, jdou-li dospělí 
na večerní procházku, do restaurace nebo na bál či vesnickou zabíjačku. 

 Dětem hostů se dá umožnit, pokud projeví zájem, někde na zahradě zrýt vlastní 
maličký záhonek a cosi sázet a pěstovat. 

 Zvyšuje se tím pravděpodobnost návratu hostů příští rok. 
 Dětský kontakt se zvířaty bychom měli mít dobře rozmyšlený a kontrolovatelný, 

aby nedošlo k nevhodnému krmení nebo úrazu. 
 

6) DĚTI S PEDAGOGICKÝM DOPROVODEM, SKUPINY DĚTÍ (ZOTAVENÍ, ŠKOLA V PŘÍRODĚ) 
 Tu se dají použít programy obvyklé pro dospělé, jako jsou návštěvy hradů a zámků, 

jeskyní, výroben cukrovinek, místních atrakcí, her v přírodě. 
 Pobyty na statku se realizují v menších skupinkách a z lékařského hlediska je to 

i vhodnější. 
 Rekreace dětí podléhá dalším předpisům, zejména hygienickým a stravovacím. 
 Někdy se kombinuje výuka s jízdou na koni, která se používá jako stimulační 

záležitost. 
 Pro školy v přírodě lze předem připravit program. 
 Modelem může být např. skautský tábor. 
 Program může být dopředu konzultován s pedagogy nebo vedoucím skupiny. 
 Nadchnout je může jízda na koni, pasení husí a kachen, ovcí a koz a obecně 

ošetřování zvířat. 
 Nelze zapomenout na organizování výletů do okolí, nočních pochodů a bojových her. 
 Děti mohou nacvičovat písně, tance a dosti často se používá nácvik a provedení 

divadelního představení. 
 To může mít zápletku, která se skutečně na statku nebo vsi udála a kterou se ves baví 

dlouhé období. 
 Oblíbené jsou indiánské příběhy nebo fikce z jiných světů. Jen s výrobou dekorací lze 

přečkat týden nepříznivého počasí. 
 Představení se pak může uskutečnit na půdě místní školy, stodole nebo 

pod otevřeným nebem. 
 Pozvat se dají ostatní skupiny nejen dětí, hostů i vesničanů. 
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 Pořádají se také různé soutěže s cenami, s diplomy, které děti mohou při špatném 
počasí vytvářet samy, nebo dopředu namnožené, které děti pak vybarvují. 

 Dají se zkusit i linoryty do starých kusů lina, nebo dřevořezby, modelace z moduritu. 
 Jiná situace je při budování stanového tábora pro děti. Může se budovat předem, 

podsady budou vhodné i pro další zájezdy. 
 Vybavení tábora má speciální předpisy a podléhá kontrole hygieniků, pochopitelně 

v blízkém okolí má být dostupný lékař. 
 Ubytovatel si musí prostudovat odpovědnost za děti, je-li dozorem požádán 

o výpomoc. 
 
7) STARŠÍ LIDÉ (DOSUD V PRACOVNÍM POMĚRU) 

 Pravděpodobně očekávají pokoje se sociálním zařízením, pohodlné sedací soupravy 
a lůžka, bezpečné schodiště s dobrým zábradlím, slušně vytápěné prostory, nouzové 
osvětlení schodů a chodeb. 

 Odpočinkové prostory vhodné ke čtení, knížky, časopisy a možnost sledování 
televizních pořadů, klidný dům s přívětivou zahradou s případným altánkem. 

 Někteří ubytovatelé nabízejí v letáku i možnosti vzít si sebou oblíbeného mazlíčka, 
psa, kočku a dokonce kanárka. 

 Představují si pohodlné turistické cesty s odpočívadly a chtějí mít účast v programech 
volného času. 

 Podle průzkumů kladou dům a zahradu na první místo hodnocení venkovské turistiky. 
 Jeden člen rodiny ubytovatele asi bude muset plánovat čas pro diskuse se staršími 

lidmi (vyposlechnout si je). 
 Je velmi ceněné, když umí hrát na nějaký nástroj, oblíbené jsou starší lidové 

a populární písně. 
 Znalost hostitele, kde v okolí hraje dechovka nebo jiná hudební skupina, je rovněž 

důležitá. 
 Pro přátele her by měly být na statku mariášové a žolíkové karty, šachy, dáma atd. 
 Není vítaná kombinace starších manželů a rodin s dětmi, nervozita starších v případě 

hluku je známá. 
 
8) DŮCHODCI 

 Hledají pokoje se sociálním zařízením, pohodlné sedací soupravy a lůžka, bezpečné 
schodiště s dobrým zábradlím. Nouzové osvětlení schodů, důkladné vytápění 

 Poklidný odpočinek v příjemném prostředí nerušeném hluky města. 
 Raději je nekombinujeme s hlučnějšími skupinami hostů, např. rodiny s dětmi, 

sportovci kluby a spolky, školy v přírodě,…. 
 Podstatné jsou i dobře značené turistické stezky, odpočinková místa, altán, pergola 

atd. jsou vítány. 
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 Předpokládá se společenská místnost - čítárna, či čtecí kout, nebo zajištěný přístup 
do místní knihovny, stejně jako sledování televize, případně CD s možností poslechu 
povětšinou klasické hudby 

 Na videu rádi shlédnou starší filmy obsazené herci jejich mládí. 
 Rádi konají výlety na místní slavnosti, či poutní místa do nepříliš velké vzdálenosti. 
 Disponuje-li statek bryčkou, nechají se tam odvézt (využívat v nabídce statku 

a započíst do služeb), a nejen oni i další skupiny návštěvníků. 
 Podle zahraničních materiálů přijímají starší lidé s povděkem a úlevou další osobní 

službu, jako je odvoz na rekreaci a zpět za přiměřený poplatek, míníme odvoz 
k autobusu nebo vlaku, nikoliv přes půl republiky. 

 O společném muzicírování a zpěvu za doprovodu kytary, piana či flétny jsme se již 
zmínili. 

 Osobní péče o tuto skupinu, mění příležitostné hosty ve stálé hosty. 
 Nabídka odpolední kávy nebo čaje s domácím zákuskem potěší každého staršího 

člověka. 
 U této skupiny se nepředpokládá zájem o těžší práci na statku, ale spíše o krmení 

drobných zvířat králíků, perliček, koz atd. 
 Důchodců ekonomického nebo právního zaměření lze využít při vhodné psychologii 

hostitele k řešení provozních problémů hospodářství. 
 Někdy mohou být popudliví jako hosté s dietou. 

 
9) HOSTÉ S DIETOU 

 Očekávají taktní respektování jejich chorob žlučníku, hypertense, srdečních potíží, 
cukrovky, bezlepková dieta, atd. 

 Přizpůsobení jídelníčku jejich stavu je žádoucí. 
 Nabízíme jim produkty statku, které mohou bez problémů konzumovat. 
 Dietáře a typy jejich diet je však nutné zjistit dříve než přijedou a podle toho 

uzpůsobit jídelníček. (Popř. dietolog na telefonu apod.) 
 U lékaře lze získat letáčky s příslušnými dietami. 
 Mají rádi pohodlné cesty k vycházkám s odpočívadly. 
 Tato skupina nesportuje a naopak předpokládá u hostitele znalosti kulturních 

památek v okolí. 
 Je skvělé, mohou-li být kontaktování s podobně zaujatým učitelem, místním 

písmákem či kronikářem 
 Podle zahraničních zkušeností požadují čtenářský koutek s dobrým i intimnějším 

osvětlením. 
 Výborné je v těchto případech mít vazbu na lékaře pořádajícího osvětové akce, 

léčitele, bylinkáře. 
 Ve valné většině jde o poklidnou skupinu návštěvníků účastnící se jakýchkoliv 

přednášek s pojených s promítáním, cestopisných i romantických pořadů. 
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 Práce na statku příliš nevyhledávají. Ideální je, je-li váš statek v blízkosti lázní, kam 
mohou hosté pořádat výlety spojené s užíváním minerálních vod. 

 Lze je ubytovávat v kombinaci s důchodci, případně tělesně postiženými. 
 Tuto skupiny nelze spojovat s rodinami s dětmi, sportovně založenými hosty. 
 Rovněž jim nevyhovuje zaujatost milovníků přírody. 
 Většinou se tito hosté zaměřují na opatrování svého zdraví, například žlučník a jiné 

poruchy trávení způsobují popudlivost až neurvalost v jednání, s čímž by měl hostitel 
počítat. 

 
10) TĚLESNĚ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 

 Velice rizikové skupina. 
 Jsou nezbytné speciální stavební úpravy např. sociálních prostor a všeobecně 

pro pojízdná křesla. Stavební úpravy potřebují nejen důvtip a znalost, ale i finance. 
 Jde o bezbariérové přístupy nejen do pokojů, nájezdy u vstupů, ale i úpravu cestiček 

v přístupné zahradě. 
 Šíře dveří má být nejméně 80 cm, přístup do sprch či van, vyřešené chodby a přístupy 

bez schodů. 
 Vzhledem k tomu, že tato skupina hostů se zajímá o hospodářská zvířata, je nutné 

upravit i přístupy ke kotcům králíků, výběhům ovcí, do chlévů, vjezdy na zahradu, 
do altánu, ke grilu v přírodě a mnohé jiné. 

 Vybavení a postupy prací naleznete v příslušných brožurách Svazu invalidů. 
 Popřípadě lze pro ně zařídit někde v sousedství jízdu na koních, poněvadž 

hippoterapie je léčivá disciplína (informace zejména v Hucul klubech apod.). 
 Užívá se také plavání, vyjížďky v kočáře, na saních tažených koňmi, vrhání kroužků 

na tyčky, hody míčem do košů i jiné sporty a společné hry i soutěže. 
 Doporučuje se chování jako ke zdravým. 
 Hostitel i celá rodina by měl mít vyvinuté sociální cítění a notnou dávku tolerance 

pro občasnou nesnášenlivost těchto hostů. 
 Kontra verze mezi rodinou a hosty mohou vzniknout již od počátku, jestliže i jediný 

člen hospodářovy rodiny již dříve nesouhlasil s ubytováním této skupiny. 
 

DUŠEVNĚ POSTIŽENÍ 
 Zde platí, že s těmito návštěvníky je potřebí mít již nějaké zkušenosti předem, někdy 

se navozuje velmi těžko pohostinná atmosfér 
 Trochu odlišná je situace rodin s postiženým dítětem. Tady rodiče poměrně snadno 

zvládají rozmary dítěte, ale nezapomínejme, že tito rodiče si velmi rádi zajdou do kina 
nebo divadla a my bychom měli nabídnout hlídací službu (pochopitelně za odměnu). 

 Předem se doporučuje zjištění skutečného stavu očekávaných návštěvníků, jejich 
přání a informace o jejich stravě. 
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 Pokud se chcete zaměřit na tuto skupinu hostů, tak vám organizace postižených nebo 
sociální úřady většinou dodají klienty a informují vás o státních podporách 
a případných úlevách u daní a poplatků. 

 Míchat skupinu postižených a retardované děti s ostatními typy hostů se 
nedoporučuje!!! 

 V případě nutnosti je nezbytný písemný souhlas zdravých hostů s tímto stavem. 
 Je nesmírně žádoucí mít dobrý kontakt s nejbližším lékařem v okolí, mít pevnou 

telefonní linku i mobil. 
 Tato skupina zhusta nepatří k ekonomicky silné vrstvě obyvatelstva i přes výraznou 

státní podporu. 
 

11) ABSOLVENTI KURZŮ 
 Vyžadují vhodné prostory k výuce dle zaměření kurzu (jazyková učebna, místnost 

s vhodnou akustikou – při kurzu hry na hudební nástroj, keramická či jiná řemeslná 
dílna, jízdárna nebo krytá jezdecká hala při výuce jízdy na koni,…). 

 Při intenzivních kurzech je velice důležitá adekvátní relaxace (naprosto tematicky 
odlišná od náplně kurzu nebo pouhý odpočinek – vhodný noční klid). 

 Pokud není kurz příliš intenzivní (výuka pouze v dopoledních či naopak odpoledních 
hodinách) je vhodné zajistit Atraktivní program pro volný čas. 

 
Jako hostitelé byste měli využívat místopisné znalosti, vědět vše o každé nové zavedené 

místní dílně, kovotepectví, výrobně šperků z kůže či dřeva, řezbářství, velikonočních ozdob, 
skla nebo keramiky. Snažit se domluvit pro hosty exkurze na tato místa, čímž se pro 
budoucnost rozšiřuje klientela hostí. Někdo z členů rodiny by měl mít zpracované programy 
pro volný čas a okamžitě je použít, vnímá-li, že se skupina nudí nebo je počasí pod psa. 
Existují však i hosté, kteří si nepřejí být vtahováni do činnosti statku nebo organizování jejich 
času, a to je pak třeba včas postihnout a přizpůsobit, tj. jak se říká česky „nevnucovat se“. 
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2) ZELENÝ CESTOVNÍ RUCH 
 

 Charakteristika a formy zeleného cestovního ruchu 
„Zelený CR“ (trvale udržitelný cestovní ruch) = cestovní ruch s aktivní náplní, respektující 
a chránící přírodu 
 

 
 
Ekoturistika 
 = cestovní ruch zaměřený na poznávání přírodních krás, zejm. chráněných krajinných 
oblastí, národních parků, přírodních rezervací a dalších přírodních atraktivit. 
 
Venkovský cestovní ruch (venkovská turistika) 
 = zahrnuje všechny činnosti účastníka cestovního ruchu v prostředí venkova, 
tzn. mimo městská osídlení, i mimo velká rekreační a turistická centra.  
 

a) VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH 
Formy:  

 vesnická turistika  
  agroturistika  
  ekoagroturistika 
  chataření a chalupaření 

  
 Vesnická turistika (VT) 

 = forma venkovského cestovního ruchu bezprostředně spjatá s přírodou, krajinou 
venkova a konkrétním vesnickým osídlením. 
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 Agroturistika (AGT) 
 = zemědělský cestovní ruch, dovolená na statku.  
 Cestovní ruch s pobytem na farmách, statcích nebo jiných zemědělských usedlostech, 
představuje symbiózu turistiky se zemědělstvím. 

 Ekoagroturistika (EkoAGT) 
 = pobyt na ekologicky hospodařících farmách produkujících bioprodukty umístěných 
ve zdravotně příznivém životním prostředí.  
 

 Chataření a chalupaření 
 = rekreace vázaná na vlastní rekreační objekt (nebo dlouhodobě pronajímaný), 
nejčastěji se jedná o část chatové osady nebo rekreační objekty na samotě (chalupy).  
 
Důvody velkého rozvoje chataření a chalupaření v minulých letech v ČR: 
    pro nedostatek zboří v obchodech snaha si sami něco vypěstovat 
 …omezené možnosti vycestovat do zahraničí 
    podniková rekreace nemohla všechny zájemce plně uspokojit 
    v ČR bylo k dispozici mnoho volných chalup  
    došlo k vyčleňování půdy na výstavbu individuálních chat 
    nízká až symbolická cena půdy 
    prestižní otázka životní úrovně, vhodné uložení úspor 

 
Příčiny rozvoje venkovského cestovního ruchu: 

 Jako alternativní řešení k útlumu zemědělské výroby dochází k hledání 
v mimoprodukčních formách zemědělství tak, aby byla zachována prosperita 
zemědělství, udrženo vesnické osídlení a vytvořeny dodatečné pracovní příležitosti. 

 Celosvětový trend návratu k přírodě a bezprostřednímu harmonickému soužití s ní. 
 
Principy venkovské turistiky: 

 decentralizované ubytování s omezenou kapacitou 
 komorní (téměř rodinné) prostředí 
 pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů 
 rekreační pobyt v prostředí venkova 
 různorodost rekreačních aktivit 
 symbióza se zemědělstvím 
 ohleduplný (šetrný) vztah k přírodě a celému životnímu prostředí 

 
Význam venkovské turistiky 
 vytváří pracovní příležitosti 
 stabilizuje venkovské obyvatelstvo 
 využívá potenciál venkova 
 podporuje kulturní a ekonomické změny 
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 přináší do obce rozvojový kapitál 
 podporuje rozvoj malého a středního podnikání 
 vznik pozitivních partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem 
 oživuje zaostalé regiony 
 zabezpečuje trvale udržitelný rozvoj venkova 

 
b) VÝZNAM AGROTURISTIKY (OBECNĚ) 

 představuje ideální spojení CR se zemědělským prostředím  
 respektuje přirozené přírodní a životní prostředí 
 přispívá ke krajinotvorbě 
 umožňuje objevovat místní krásy a tradice, popularizuje je navenek 
 sleduje navrácení člověka k přírodě 
 stimuluje rozvoj dalších podnikatelských aktivit 
 
Význam agroturistiky - konkrétně pro následující subjekty 

 farmáře a jeho farmu 
 obce 
 regiony a stát 
 turistu (hosta) 

 
Význam AGT pro farmáře: 
 je doplňkovým zdrojem příjmů 
  vytváří nové pracovní příležitosti  
 finalizuje produkci podnikatelských subjektů (odbyt zemědělských surovin – maso, 

mléko, vejce, ovoce, zelenina, brambory,…)  
 vytváří podmínky pro hospodaření i na méně výnosných či dokonce ohrožených 

zemědělských farmách a podnicích 
 zvyšuje konkurenceschopnost farmy 
 umožňuje zhodnocení stávajícího majetku (ubytovací kapacity, …) 
 zvyšuje i celkový standard zemědělských domácností 
 pro služby si hosté přijedou sami 
 dává příležitost individuálním aktivitám, jak v nabídce, tak i ve vlastní realizaci 
 pozitivně působí na rozvoj lidské tvořivosti a činorodosti (vlastní seberealizace)  

 
Význam AGT pro obce: 
 využívá stávající bytový fond 
 zvyšuje úroveň vybavenosti obcí 
 zvyšuje příjmy obyvatel obce i obecního rozpočtu 
 vytváří finanční zdroje pro vybavenost obcí 
 vznik pracovních příležitostí 
 oživuje a udržuje tradiční řemeslnou výrobu 
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 oživuje a udržuje folklórní a jiné tradice obce  
 přispívá k využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu  
 udržuje a oživuje gastronomické a jiné zvyklosti 
 zachovává původní ráz krajiny v okolí 

 
Význam AGT pro regiony a stát: 
 mimoprodukční forma zemědělství 
 snižuje nezaměstnanost a vytváří pracovní příležitosti 
 stabilizuje osídlení venkova 
 pomáhá udržovat a funkčně obnovovat vesnické osídlení 
 rozptyluje cestovní ruch do větších územních celků  
 zvyšuje exportní aktivity státu (zahraniční klientela)  

 
Význam AGT pro turistu, hosta: 
 únik z města (hluk, stres, stereotyp,…)  
 klid, odpočinek, zotavení  
 finanční dostupnost (hl. pro rodiny s dětmi) 
 možnost vzít si s sebou domácího „mazlíčka“ 
 zážitky z přírody (dobrodružství, poznání)  
 seznámení s krajinou, místními zvyky a tradicemi, ale i lidmi 
 seznámení s chodem farmy, s každodenními činnostmi farmáře, se zemědělstvím 

 přátelské prostředí  „rodinné zázemí“  
 přímý kontakt s domácími a hospodářskými zvířaty 
 možnost pomáhat s drobnými zemědělskými pracemi 
 možnost různé zábavy pro děti i dospělé (jízda na koni, koupání, sportovní vyžití, pěší 

turistika, cykloturistika, rybaření a lov, školy v přírodě, různé kurzy – hudba, 
keramika,…)  

 zlepšení zdravotního stavu (zdravá strava, pobyt v neznečistěném prostředí venkova) 
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3) EKOLOGICKÉ FARMY A EKOAGROTURISTIKA 
 

 Charakteristika ekoagroturistiky 
= Je to specifická forma agroturistiky, která zahrnuje pobyt turistů na rodinných farmách 
zabývající se pokud možno organickým, tj. ekologicky hospodařícím - zemědělstvím 

 Jedná se o faktické splynutí: ekoturistiky a agroturistiky. 

 Podstatným znakem této formy agroturistiky je nejen sepjetí s farmářskou rodinou, 
ale i účast na  zemědělských pracích (výpomoc) a konzumace produktů jejich 
ekologického zemědělství.  

 
ECEAT = Evropské centrum pro ekoagroturistiku 

 nevládní nadace založená v Nizozemí 

 jejím cílem je podpora ekologického zemědělství a oživení venkova pomocí šetrné 
turistiky.  

 ČR je do této nadace zapojena národním koordinačním centrem v Brně. 

 ECEAT ČR organizuje jednodenní vstupní školení pro ubytovatele a vydává průvodce 
po farmách.  

 
 Význam ekologického zemědělství 

  Význam pro půdu a vodu (ochrana ŽP). 
  Význam pro druhovou různorodost (biodiverzitu). 
  Význam v rozšíření sortimentu kvalitních potravin pro spotřebitele 

(biopotraviny). 
  Význam výchovný (zdraví člověka, ochrana planety,…). 
  Význam kulturní (vznik nových tradic,…). 

 

a) PODSTATA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - obecně 
Ekologické zemědělství (biozemědělství, organické zemědělství) 

 Je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti 
a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. 

 Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje. 

 Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce.  

 Je založené na zásadách: 

 etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům  zajištění WELFARE (pohoda 
zvířat) 

 ochrany životního prostředí (ŽP) 
 šetření obnovitelných zdrojů 
 ochraně zdraví populace 
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 udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově 
 držení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů) 

 
Princip ekologického zemědělství 

   Zemědělství bez použití chemických prostředků, jak při pěstování rostlin, tak 
při výživě zvířat. 

   Provozování zemědělství v čistém životním prostředí (Např. v CHKO, 
v rezervacích,…). 

   Produkce zdravotně nezávadných potravin, surovin rostlinného či živočišného 
původu. 

   Produkce léčivých bylin pro vlastní výrobu léčiv – pro lidové léčitelství (masti, 
tinktury,…) nebo pro farmaceutický průmysl. 

   Dodržování zásad welfare v chovu zvířat. 
 

  
 

b) PODSTATA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ 
Co dělá ekozemědělec při pěstování rostlin?: 

 hnojí hnojem, kompostem (popř. zeleným hnojením) 
 dodržuje pestré osevní postupy 
 při hubení škůdců využívá jejich přirozených nepřátel 
 využívá mechanické hubení plevelů (plečkování,…) 
 pečuje o vyváženou krajinu 

 
Co nedělá ekozemědělec při pěstování rostlin? 

x nehnojí syntetickými hnojivy 
x nestříká syntetickými přípravky (pesticidy, herbicidy, fungicidy,…) 

c) PODSTATA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ 
Co dělá ekozemědělec při chovu zvířat?: 

 zachovává podmínky welfare (pohody zvířat), dostatek pohybu,… 
 vytváří podmínky pro zdraví a dlouhověkost zvířat 
 krmí zvířata pro ně přirozeným způsobem 
 krmí zvířata přirozenými krmivy (z ekozemědělství) 
 používá přirozenou plemenitbu 
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Co nedělá ekozemědělec při chovu zvířat?: 

x neuvazuje zvířata v ustájení  welfare 
x netýrá zvířata v klecových chovech 
x nedává zvířatům stimulátory růstu do KD, ani preventivně ATB,… 
x nekrmí býložravce moučkami z jiných zvířat 
x nepoužívá klonování, genovou manipulaci (GMO), embryotransfer 
 

d) PODSTATA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ PŘI PRODUKCI BIOPOTRAVIN 
Co dělá ekozemědělec při produkci potravin?: 

 zpracovává šetrně své produkty (zachování živin, cenných látek – vitamíny, …) 
 

Co nedělá ekozemědělec při produkci potravin?: 
x nedává do potravin umělé chuti, vůně, barviva, konzervanty, emulgátory, 

antioxidanty,… 
 

KONTROLA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
- KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství) 

 Je nevládní nezisková organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu 
a certifikaci v systému ekologického zemědělství. 

 Provádí kompletní kontrola ekofarmy min. 1x ročně. 
 www.kez.cz 

 
 

e) BIOPRODUKTY A BIOPOTRAVINY 
Charakteristika biopotravin a bioproduktů – výroba 
= Jsou nejen naprosto zdravotně nezávadné, ale především vysoce kvalitní potraviny 

a suroviny vyprodukované v ekologickém zemědělství. 
 
Označení biopotravin a bioproduktů  
České biopotraviny jsou nejčastěji označeny následujícím symbolem: 

http://www.kez.cz/
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Distribuce a prezentace biopotravin a bioproduktů: 

 Svaz PRO - BIO  obch. spol. s r.o. 

 svaz, který sdružuje ekologické zemědělce 

 sídlo má v Šumperku, 

 www.pro-bio.cz 
Další možnosti prezentace: 

 Veletrhy a výstavy gastronomie (Salima, Harmonie,…) 
 Kulturní festivaly, biojarmarky, krajové zvyklosti 
 Ochutnávky, rauty 
 Média – TV, internet, denní tisk, letáky,… 
 Biokuchařky  
 Prodejny zdravé výživy 
 Biokoutky v obchodech a supermarketech  

Kvalita biopotravin a bioproduktů: 
- kvalita je závislá na způsobu výroby a technologii zpracování 

 VYSOKÁ (ve srovnání s konvenčním zemědělstvím) – PROČ? 
   Senzorická (chuť, vůně, barva,…) 
   Nutriční (obsah živin, vitamíny,…) 
   Hygienická (ochrana zdraví) 
   Technologická (šetrný způsob zpracování) 
   Ekologická (výroba šetrná k životnímu prostředí) 
   Sociální (welfare, etický způsob chovu,…)  

Cena biopotravin a bioproduktů 

 VYŠŠÍ (ve srovnání s konvenčním zemědělstvím) – PROČ? 
   Vyšší podíl ruční práce (ta je velice drahá) 
   Zpravidla nižší výnosy (nepřehnojuje se) 
   Delší doba výkrmu (přirozená) 

   Menší šarže (množství)    menší technologie 
   Výkup surovin z velkých vzdáleností 
   Problematičtější výroba nebo skladování (nepoužívají se konzervanty,…)  
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4) UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje 
lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 

 Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří: 
 zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. 

 
Definice udržitelného rozvoje podle Evropského parlamentu: 

 UDRŽITELNÝ ROZVOJ jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity 
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti 
pro současné a příští generace“. 

 
 Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným 

i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby 
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. 

 
Definice biodiverzity podle Světový fond ochrany přírody: 

BIODIVERZITA (IOLOGICKÁ DIVERZITA), (angl. Biological diversity) „bohatství života 
na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité 
ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ – obecně představuje rozrůzněnost života. 

 
Historie: 
 V roce 1968 byl založen tzv. Římský klub (Club di Roma), který sdružuje uznávané osoby 

z mnoha zemí a provádí výzkumy beroucí v potaz problém vývoje světa jako celku, 
aby bylo možno vést rozhodující kroky ke stanovení limitů růstu, popř. limitů směru 
růstu. 

 V roce 1972 Římský klub uveřejnil zprávu zadanou týmu vědců z Massachusettského 
technologického institutu. Tato zpráva zveřejňuje výsledky počítačově simulovaného 
vývoje lidské populace a využívání přírodních zdrojů do roku 2100. Z této zprávy bylo 
patrno, že během 21. století dojde k brutálnímu populačnímu pádu v důsledku 
znečištění, vyčerpání úrodnosti obdělávatelných půd a nedostupnosti energetických 
zdrojů (především fosilních paliv). Tato zpráva byla vydána rovněž knižně pod názvem 
Meze růstu (orig. The Limits to Growth), hlavními autory byli manželé Meadowsovi. 

 Ve stejném roce (1972) se uskutečnila konference Spojených národů na téma prostředí 
člověka. Zde vyšla na světlo světa myšlenka nutnosti ekologicky přijatelného rozvoje 
a nastínily se zde hlavní problémy vzájemného působení ekonomického růstu na stav 
planety. Rovněž zde došlo k načrtnutí problémů nerovného vývoje rozvojových zemí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEitelnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_fond_na_ochranu_p%C5%99%C3%ADrody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_diverzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_klub
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusettsk%C3%BD_technologick%C3%BD_institut
http://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusettsk%C3%BD_technologick%C3%BD_institut
http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arodnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_%28pedologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows#Meze_r.C5.AFstu_a_World3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B
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(nazývaných globální jih) a vysoce rozvinutých zemí (pro něž se vžil termín globální 
sever). 

 V roce 1987 byla stanovena definice trvale udržitelného rozvoje v tzv. Brundtland report 
(pojmenované po norské fyzičce a političce Gro Harlem Brundtland, předsedkyni Světové 
komise pro životní prostředí a rozvoj (World Commission on Environment and 
Development — WCED). Tato zpráva byla vydána knižně jako Naše společná budoucnost 
(orig. Our Common Future), česky v roce 1991. 

 Na Summitu Země v Riu de Janeiru v roce 1992 přešel tento termín do širokého 
povědomí. 

 Průmyslové katastrofy posledních třiceti let (Černobylská havárie, katastrofa 
chemického závodu v Bhópálu, havárie tankeru Exxon Valdez aj.) donutily k hlubokým 
otázkám nejen veřejnost, ale především nejrůznější organizace, do jejichž pole 
působnosti podobné problémy spadaly (např. Greenpeace). Trvale udržitelný rozvoj se 
tak stal veřejně diskutovanou záležitostí. 

 V roce 1992, byla jako reakce na dvacetileté výročí první zprávy Římského klubu, vydáno 
její pokračování, kniha Překročení mezí (orig. Beyond the Limits). Kniha aktualizuje 
informace z Mezí růstu a snaží se aplikovat několik matematických modelů 
odpovídajících různému chování lidské populace. Většina modelů předpokládá 
významný pokles životní úrovně spojený s vyčerpáním zdrojů a znečištěním životního 
prostředí mezi lety 2020 a 2060. 

 V září roku 2002 na Sumitu v Johannesburgu více než sto hlav států a několik desítek tisíc 
zástupců světových vlád ratifikovalo dohodu vyjadřující zájem o zachování přírodních 
zdrojů a planetární biodiverzity. 

 V roce 2005 byl zakončen projekt „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“ 
(Millennium Ecosystem Assessment), který byl odstartován generálním tajemníkem OSN 
Kofi Annanem a který vycházel ze základních mezinárodních smluv o ochraně přírody — 
Úmluva o biologické rozmanitosti (biodiverzitě), Úmluva o boji proti rozšiřování pouští 
(desertifikaci), Úmluva o mokřadech, Úmluva o ochraně stěhovavých druhů atd. Projekt 
provedl syntézu vědeckých poznatků o změnách ekosystémů a jejich dopadech 
na kvalitu života, aby se pokusil o modelování možného vývoje v 21. století. 

 
Principy: 
 Jestliže vycházíme ze zjištění, že hospodářská úroveň globálního severu je založena 

na intenzivním zneužívání přírodních zdrojů a následném znečišťování, často i destrukci 
mnohých ekosystémů, je třeba se obávat, že cesta zemí globálního jihu k podobnému 
stavu prosperity přinese ještě masivnější degradaci biosféry, než jaká probíhá dnes. 
A jelikož je jasné, že není možné ani účelné bránit chudým populacím v dosažení stejné 
míry úrovně života, jaká je ve vyspělých zemích standardem. 
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 MEZI HLAVNÍ ÚKOLY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PATŘÍ ZEJMÉNA DEFINOVAT 
KONCEPCE, KTERÉ BY DOKÁZALY OMEZIT DOPAD LIDSKÉ POPULACE NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ (V PODSTATĚ SNÍŽIT TZV. EKOLOGICKOU STOPU). 

 
 Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou se stačí 

obnovovat. 
 Vyčerpatelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou budou 

budovány jejich náhrady, na něž bude možno plynule přejít. 
 Intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu životního prostředí. 
 Část současných technologií by měla být investována na redukci znečištění, snížení 

plýtvání a zvýšení efektivity (výrobků, energie, výrobních postupů, …). 
 
 

Cíle: 
 Nejznámější definice cílů udržitelného rozvoje pochází přímo ze WCED: „Udržitelný 

rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by 
ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.“ 

 Zpráva WCED dále upřesňuje, že termínem „potřeby“ se myslí základní potřeby vždy 
těch nejchudších obyvatel planety. 

 V opačném případě by se pojem potřeby mohl statisticky dezinterpretovat: ač by se 
globální stav mohl jevit relativně v pořádku, následky případné katastrofy by 
nejvýrazněji nesly nejchudší skupiny obyvatel (např. přímořské populace rozvojových 
států v případě výraznějšího stoupání hladin oceánů, kdy by se vyspělé země s tímto 
defektem dokázaly relativně úspěšně vyrovnat). 

 V zásadě mezi takové potřeby lze počítat především dostatečné množství jídla, pitné 
vody, odpovídající přístřeší, základní úroveň lékařských a vzdělávacích služeb a kvalitní 
životní prostředí. 

 Heslem tohoto pojetí udržitelného rozvoje se stal citát Antoina de Saint-Exupéry: 
„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.” 

 Zpráva WCED vidí jako jeden ze základních cílů trvalou ochranu genové rozmanitosti 
rostlinných a živočišných druhů a celých ekosystémů. To vychází z přesvědčení, 
že biologicky pestré prostředí je odolnější vůči náhlým krizím a po všech stránkách 
vykazuje vyšší schopnost regenerace. Mizení živočišných a rostlinných druhů 
zintenzivněné lidskou činností se nám tak může stát osudné (např. v případě infekční 
pandemie mezi nedostatečně diverzifikovanými hospodářskými zvířaty nebo rostlinami). 

 
 Dnes je někdy v ekonomii rozlišována tzv. slabá a silná trvalá udržitelnost: 

 Slabá udržitelnost znamená, že v budoucnu nedojde ke snížení celkové ekonomické 
hodnoty zdrojů i produktů z nich získaných, tj. připouští, že z primárních, 
neobnovitelných zdrojů je možné čerpat, pokud ovšem je vytvořena příslušná 
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protihodnota (tj. čerpání neprobíhá ztrátově). Takto získaný výrobek po skončení 
doby svého užívání musí být beze zbytku recyklován, aby nedocházelo ke ztrátám. 

 Silná udržitelnost, která je v současné době považována v krátkodobém 
i střednědobém hledisku za obtížně realizovatelnou, vyžaduje nesnižující se hodnotu 
zdrojů, tedy princip silné udržitelnosti umožňuje čerpat jen obnovitelné zdroje, 
neobnovitelné jako zdroj energie vůbec neuvažuje. 

 
 Pro sledování udržitelného rozvoje vznikly tzv. indikátory trvale udržitelného rozvoje, 

což jsou ukazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, 
ochraně přírody a životního prostředí. Příkladem takových indikátorů je např. podíl 
zvláště chráněných území na ploše státu, podíl elektrické energie získávané 
z obnovitelných zdrojů apod. 

 
Překážky: 
 Princip trvale udržitelného rozvoje je jasný, je však obtížnější jej uvést do praxe. 
 Mezi otázky, které trvale udržitelný rozvoj často vyvolává, patří: 

 Není trvale udržitelný rozvoj v podstatě jen způsobem, jak lépe nakládat 
s neobnovitelnými zdroji? 

 Chce trvale udržitelný rozvoj zachovat výhradně hodnotu přírodního kapitálu? 
 Jak lze definovat případné potřeby budoucích generací? 
 Je silný ekonomický růst slučitelný s potřebami dnešní i budoucí populace? 
 Je trvale udržitelný rozvoj (v kontextu neustále se rozevírajících nůžek mezi bohatými 

a chudými zeměmi) vůbec realizovatelný? 
 Hodnotí koncept trvale udržitelného rozvoje problém budoucnosti správně? (Tj. zda 

počítá se všemi možnými faktory budoucího vývoje.) 
 Jak mohou bohaté země rozvojovým zemím tvrdit, že se během svého vývoje musí 

vydat odlišnou cestou, jestliže my sami jsme se jí vyhnuli? 
 Neklade tedy koncept trvale udržitelného rozvoje příliš veliké nároky na rozvojové 

země? 
 Dává dostatečný důraz na potřebu řešení problémů od obyvatel globálního severu? 
 A je vůbec v našem zájmu starat se o to, co přijde po nás? 

 Existuje opravdu nebezpečný způsob vyjadřování charakterizovaný pojmem, jenž lze 
slyšet v obchodních a vládních kruzích: "udržitelný rozvoj". Rozvoj není slučitelný 
s udržitelností a s rozmanitostí přírody. Musíme přestat mluvit o rozvoji a soustředit se 
na to, jak dosáhnout ustáleného stavu skutečné udržitelnosti. Mnohé z toho, co je 
vydáváno za ekonomický rozvoj, je prostě dalším rozšířením destabilizujících, 
entropických a neuspořádaných funkcí průmyslové civilizace. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%A9_zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_kapit%C3%A1l
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Trvale udržitelný rozvoj v ČR: 
 Před rokem 1989 nebyly u nás principy trvale udržitelného rozvoje výrazně 

zohledňovány. Avšak již v této době byly snahy o využití odpadů, jako recyklace plastů, 
využívání bioplynu v dopravě a pod., jednalo se však obvykle o dílčí malé projekty. 

 Na velmi dobré úrovni však bylo opětovné využití obalových materiálů. Potraviny jako 
smetana, limonády, pivo, kefíry, jogurty byly dodávány výhradně v zálohovaných 
skleněných lahvích, takže neexistoval problém nakládání s použitými PET lahvemi. 

 Některé zákony směřující k omezování emisí byly dokonce přísnější, než v tehdejší 
západní Evropě. V roce 1991 byl schválen první zákon o životním prostředí (17/1992 Sb). 
Zákon zdůrazňuje též právo člověka na příznivé životní prostředí. 

 90. léta byla ve znamení restrukturalizace průmyslu a omezení znečišťování ovzduší 
i vody. Narůstá podíl tříděného i recyklovaného odpadu. Přesto však energetická 
náročnost výroby v ČR zůstává vysoká, výrazně nad průměrem EU. 

 V roce 2005 byl schválen zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie 
(180/2005 Sb.), který garantuje minimální výkupní ceny a umožňuje výrobcům 
z obnovitelných zdrojů uzavírat dlouhodobé smlouvy. Zákon byl velice kritizován, a to 
především zastánci jaderné energetiky a některými pravicovými politiky, přesto vstoupil 
v platnost. 

 Alternativním postupem, vhodným z hlediska trvale udržitelného rozvoje, není garance 
minimálních výkupních cen, ale započtení tzv. externalit do výrobních cen. Tyto 
externality by zvýšily výrobní ceny v těch elektrárnách, které výrazně narušují životní 
prostředí a převedly by tak náklady, které platí společnost, přímo na výrobce. 

 Současný stav běžný v tržní ekonomice, kdy výrobce platí jen přímé náklady na výrobu 
elektřiny, odvozené z tržní ceny suroviny, není pro trvale udržitelný rozvoj žádoucí. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Externalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_ekonomika
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5) KULTURA UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB 
 
Vymezení základních pojmů: 

 Klasifikace - označení minimálních požadavků jednotlivých tříd ubytovacích 
zařízení 

 Standard“ a „standardizace“ jsou chápány jako pojmy označující úroveň vyšší 
než jsou minimální požadavky (než stanovuje klasifikace) a mohou být zaváděny 
hotelovými řetězci apod. 

 Kategorizace označuje proces, kdy dochází k dělení ubytovacích zařízení 
do jednotlivých kategorií (hotel, penzion apod.). 

 
a) KLASIFIKACE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

 Hostinská zařízení (provozovny) se dělí do jednotlivých kategorií podle: druhu 
nabízeného produktu a podle převažujícího charakteru jejich činnosti 

 Kategorie: 
I. Restaurace 

II. Bary 
 

 Charakteristika jednotlivých kategorií hostinských provozoven: 
I. Restaurace 

 Restaurace je hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby 
se širokým sortimentem pokrmů základního stravování. 

 Pohostinství je modifikovaným typem restaurace, zabezpečující základní 
i doplňkové stravování. 

 Jídelní restaurační vozy a jiná zařízení pro přepravu osob poskytují základní 
i doplňkové stravování ve veřejných dopravních prostředcích. 

 Motoresty jsou restaurace s dostatečnou kapacitou pro parkování motorových 
vozidel budované při silnicích nebo při dálnicích, které poskytují služby především 
motoristům. 

 Samoobslužná restaurace (kafetérie) je hostinské zařízení zajišťující základní 
a doplňkové stravování samoobslužným způsobem. 

 Bufet je hostinské zařízení zabezpečující občerstvení, popřípadě i stravovací 
služby, samoobslužným způsobem. Je možná specializace podle hlavního 
předmětu prodeje, např. mléčný bufet, rybí bufet. 

 Bistro je analogická forma bufetu. Obdobně jsou charakterizována i hostinská 
zařízení typu fast food outlets, jako např. McDonalds, Burger King, která však 
podávají pokrmy a nápoje převážně v nevratných obalech. 

 Občerstvení, kiosek, je hostinské zařízení zabezpečující poskytování občerstvení. 
Zřizuje se obvykle jako sezónní, příležitostné zařízení, často bez vlastní odbytové 
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plochy. Občerstvení může být zřízeno jako doplňující část provozovny nebo 
střediska (prodejní okno), popřípadě jako pochůzkový prodej (např. pomocí 
prodejních košů). 

 
II. Bary 

 Denní bar je hostinské zařízení, 
jehož dominantním vybavením je barový pult. Poskytuje obslužným způsobem 
občerstvovací, popřípadě i podle svého zaměření, stravovací služby. Je možná 
specializace podle hlavního předmětu prodeje, např.: Gril bar (grilované pokrmy), 
Pizzerie (pizza), Snack bar (výrobky studené kuchyně, různě připravované 
nápoje), Lobby bar (je součástí hotelu a nabízí především různě připravované 
teplé i studené nápoje). 

 Noční bar, noční klub, varieté, 
dancing jsou noční zábavná hostinská zařízení poskytující obslužným způsobem 
pokrmy a nápoje. Dominantu vybavení tvoří barový pult a taneční parket. Podle 
zaměření a prostorových možností se počítá i se samostatným prostorem pro 
varietní vystoupení. 

 Vinárna je obslužné hostinské 
zařízením, specializované především na podávání vína; podává také studené, 
popřípadě i teplé, pokrmy. 

 Kavárna je obslužné hostinské 
zařízení se zaměřením hlavně na prodej teplých nápojů, cukrářských výrobků, 
studené kuchyně a podle místních podmínek i teplých pokrmů. Svou funkcí a 
charakterem slouží k delšímu pobytu hosta. Tomu je přizpůsobeno i zařízení a 
vybavení (křesla, boxy, stylový nábytek, je k dispozici tisk, společenské hry atd.) 
Kavárny mohou být podle svého poslání specializovány (taneční kavárna, 
koncertní kavárna, kino-kavárna) nebo kombinovány (kavárna-cukrárna) 

 Čajovna je obslužné hostinské 
zařízení se zaměřením hlavně na přípravu a prodej různých druhů čajů. 

 Espresso je obslužné hostinské 
zařízení, které zabezpečuje prodej teplých nápojů, zejména kávy, cukrářských 
výrobků a výrobků studené kuchyně. Dominantu vybavení tvoří přístroj na výrobu 
kávy typu espresso. 

 Hostinec je hostinské zařízení 
zaměřené zejména na prodej piva. 

 Pivnice je obslužné hostinské 
zařízení specializované převážně na podávání piva a jídel vhodně doplňujících 
jeho konzumaci. 

 Výčep piva je hostinské zařízení 
zaměřené na prodej piva a ostatních nápojů, převážně do přenesených nádob 
(„přes ulici“). Může být i součástí provozovny jiné kategorie. 
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b) VELKÝ A MALÝ STOLNÍ INVENTÁŘ 

1. Stolový a sedací inventář 
 restaurační židle, kavárenská křesla, klubovky, barové židličky a boxy,… (Židle by měla 

být o 30cm nižší než stůl!) 
 stoly – klasický restaurační stůl – „kostka“ (80 x 80cm), stůl obdélník (80 x 120cm) 

nebo kulaté, oválné i kosočtverce 
 

2. Malý a solní inventář – MSI 
 Slouží k tomu, aby obsluha byla správná a kvalitní. 
 Rozděluje se na dvě skupiny: 

 MSI umístěný na stole pro hosta – vázička, popelník, dochucovací prostředky (sůl, pepř, 
párátník, popř. košíček na pečivo,…) 

 MSI umístěný na příručním stole, který slouží obsluze – další dochucovací prostředky 
(kečup, worchester, paprika, hořčice, olej, ocet, curry, různé dresinky,…), papírové 
ubrousky, papírové rozetky, váza na květiny, srkací stébla, kvedlačky na šumivé víno, 
cukřenky, rezervátka, jídelní a nápojové lístky, oplachovač prstů, ohříváčky na pivo,… 

 

3. Velký stolní inventář – VSI 
 Dělí se do několika skupin: 
 textilní 
 kovový 
 příbory 
 skleněný 
 porcelánový 
 ostatní 

 
 Textilní inventář: 

 Vždy perfektně vyprané a vyžehlené! 
 restaurační: 

 ubrusy (čtvercové, obdélníkové, kulaté, oválné, banketní) 
 moltony (plstěné podložky pod ubrusy, pevně ke stolu připnuté – chrání 

stůl, ubrus dobře drží) 
 anglické prostírání (nahrazuje ubrus, prostření pro jednoho hosta) 
 dečky (pod klubové talíře) 
 štoly (zvýraznění stolů při banketech) 
 barevné naperony (zvýraznění stolů s bílým ubrusem – do středu) 
 plátěné ubrousky (používá host při jídle) 
 příručník (používá obsluha během provozu) 
 utěrky (pulírky - používá obsluhující při přípravě inventáře) 
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 pracovní – oblečení pracovníků ve odbytovém středisku (restaurace, kavárna, 
vinárna, bar, snack bar, rychlé občerstvení,…), oblečení pracovníků ve výrobním 
středisku (kuchyně, cukrárna, přípravna) 

 hotelový – ložní prádlo, ručníky, osušky, koupací pláště,… 
 Kovový inventář: (stříbro, alpaka) 

 na podávání jídel: 
 mísy – kulaté (dorty, masa kulatého tvaru např. bifteky) 

 oválné (masové řezy, řízky, studená masa) 
 hranaté (zákusky, předkrmy) 
 rybí oválné nebo protáhlé (ryby) 
 teriny (polévky) 
 jednoporcové, mušle (přílohy) 
 dělené 

 polévkový šálek 
 omáčníky a sosírky 
 timbál (dušené pokrmy) 
 timbál s pokličkou (dušené pokrmy) 
 miska na hlemýždě 
 miska na zmrzlinu a šlehačku 
 na podávání nápojů: 
 konvice na čaj (jednoporcové, víceporcové) - největší 
 konvice na kávu (jednoporcové, víceporcové) - střední 
 konvice na mokka kávu (jednoporcové, víceporcové) – nejmenší 
 přílohové konvičky 
 příbor na překapávanou kávu 

 Příbory: 
 základní – jídelní: 
 masový (k podávání hlavních jídel na masovém talíři) 
 dezertní (k podávání slaných a sladkých dezertů na dezertním talíři) 
 rybí (k podávání ryb) 
 moučníkový (k podávání lehce dělitelných moučníků) 
 koktejlový (k podávání předkrmových koktejlů a ovocných salátů ve skleněné misce 

na stopce) 
 ovocný (k podávání ovoce) 
 dětský (pro děti) 
 lžíce: 
 polévková (k polévce polévkovém talíři) 
 dezertní (k polévce v bujónovém šálku) 
 kávová (ke kávě) 
 mokka lžička (k mokka kávě) 
 lžička na zmrzlinu (lopatka) 
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 lžička na vejce (špičatá) 
 limonádová lžička (dlouhá, k limonádám) 
 kompotová lžička (hlubším, kompotům) 
 překládací příbor: 
 základní – klips (masová vidlička a polévková lžíce k překládání předkrmů, zákusků, 

mas, příloh, obloh, ovoce) 
 tranšírovací příbor (dvojvidlička a ostrý špičatý nůž) 
 rybí překládací a porcovací (velký) 
 kleště na pečivo 
 kleště na led 
 kleštěna cukr 
 salátový míchací příbor 
 lopatka na zákusky 
 naběračky na polévku, omáčku, šťávu 
 nůžky na drůbež 
 speciální příbor: na raky, na ústřice, na hlemýždě, kleště na chřest, nůž na kaviár, 

na humry, na grapefruit, pinzeta a nůžky na hrozny 
 Skleněný inventář: 

 na podávání jídel: 
 mísy na ovoce 
 misky na kompot (hlubší) 
 misky na salát (větší a plytké) 
 zapékací misky (kokotky, gratinky) 
 skleněné vložky na kovové mísy (kulaté, hranaté, oválné) 
 na podávání nápojů: 
 pivní sklo (džbány, pivní poháry, pivní tulipány (0,3 - 0,5l) 
 vinné sklo (na bílé víno, červené víno, šumivé víno, dezertní víno) 
 na nealkoholické nápoje (vodovky, limonádové sklo – 0,1 - 0,3l) 
 sklenice na lihoviny (misky, likérky – 0,05l) 
 napoleonky (na brandy a koňaky) 
 sklenice na whisky (nízké, vysoké – 0,2 - 0,3l) 
 sklenice na míšené nápoje (koktejlové, na fizzy, sorebety, coblery, crusty, flipy) 

 Porcelánový inventář: 
 na podávání jídel: 
 talíře: 
 klubový (největší – základní, nic se na něj nepodává, zakládá se při slavnostních 

hostinách) 
 masový (k podávání hlavních jídel) 
 polévkový (hluboký – na podávání polévek se zavářkou) 
 dezertní (k podávání dezertů) 
 moučníkový (k podávání moučníků) 
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 pečivový (na zakládání pečiva pro jednoho hosta) 
 máslový (nejmenší) 
 mísy – kulaté, oválné, hranaté, na ovoce, na kompoty a saláty (stejně jako kovové), 

polévkové 
 šálky – na polévky se zavářkami (s jedním nebo dvěma oušky), speciální (na želví 

polévku) 
 na podávání nápojů: 
 konvice na čaj (sítko) 
 konvice na kávu (bez sítka) 
 konvice na mokka kávu  
 přílohové konvičky na mléko a smetanu 
 šálek na čaj s podšálkem 
 šálek na kávu s podšálkem 
 šálek na mokka kávu s podšálkem 

 Ostatní – doplňkový 
 prkénko na maso (na krájení masa před hostem) 
 prkénko na ovoce (na krájení masa před hostem) 
 lihový ohřívač (na přípravu pokrmů stolu) 
 izolační obal na láhve (na uchování teploty vín) 
 nádoba na led (na uchování ledu) 
 dekantační košíček (na podávání červeného vína) 
 šejkr (na přípravu míšených nápojů) 
 chladič na víno 
 oplachovač prstů při podávání ovoce 
 oplachovač prstů při podávání masa (pečené kuře) 
 tácky a podnosy 

 
4. Pomocné stoly a vozíky 

 příruční stůl – slouží obsluze během provozu 
 servírovací stolek (keridon) – pomocný stolek, přidává sek jídelnímu stolu, na něm se 

překládají a dohotovují pokrmy, otevírá víno 
 odkládací stůl – slouží na odkládání použitého inventáře 
 vyhřívací stůl (rezón) – slouží k ohřívání inventáře, na kterých se podávají teplé 

pokrmy 
 chladící stůl – slouží k chlazení studených nápojů 
 nabídkový stůl – zprostředkovává nabídku pokrmů a nápojů 
 další pomocné vozíky – nápojový, předkrmový, flambovací, tranšírovací, přepravní, 

přepravní skříň, … 
 

c) ZÁSADY OBSLUHY - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY 
Hlavní zásady obsluhy: 
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 rychlost (přiměřená středisku) 
 přesnost 
 poctivost (při práci, v osobních vztazích, při prodeji) 
 nehlučnost, klid při práci 
 důstojné chování  

Základní pravidla obsluhy: 
1) Nápoje podáváme z pravé strany, k pravé ruce, nebo nad špičku nože, znak na 

sklenici směrem k hostovi, naléváme do sklenice asi do 2/3 obsahu, lahev s nápojem 
zakládáme mírně vpravo za sklenici, etiketou k hostovi.  

 Lahvové víno: objednávka, prezentace, otevření a otření hrdla, degustace, nalévání, 
dolévání  

2) Polévky podáváme z pravé strany, vyjímečně a při banketním servisu z teriny zleva. 
3) Pokrmy podáváme zprava před hosta, maso dole, přílohy nahoře.  
 teplé přílohy a saláty zprava na levou stranu, k přílohám překládací příbor, k salátům 

vidličku 
 kompoty se lžičkou na pravou stranu 
 omáčníky bez lžičky na pravou stranu, se lžičkou vlevo 
 celou společnost obsluhujeme najednou (i jednotlivé hosty - příloha, maso) 
 překládání na keridonu oběma rukama a servis zprava (2/3 pokrmu, zbytek ohříváme 

a nabízíme - nachservis, též reservis - obsluha zleva na talíř založený před hostem 
4) Debaras (sklízení) použitého inventáře, od nápojů - tácek nebo plato, talíře a příbory 

dvou nebo tří talířovým způsobem zprava.  
Pravidla objednávání hostů: 

1) Vhodné chování - zachovat klid, nechat hostu čas, umět poradit a doporučit. 
2) Převzetí objednávky - zpaměti, písemně (čárkování - pátá vodorovně), na slepo (podle 

odhadu), u velkých společností písemně - kontrola. 
Pravidla bonování: 

1) Bonovací knihy - útržkové bloky, s průpisem.  
2) Kontrolní pokladny, počítače s dotykovou obrazovkou (kontrolujeme množství 

a celkovou částku). 
Vyúčtování s hostem, způsoby placení: 

1) za hotové  
 zpaměti do dvou položek 
 účtenka s razítkem  
 propisovací účtenka  
 paragon z pokladny (kasy) 
2) bez hotovosti  
 na úvěr (faktura) 
 placení stravenkami v určité hodnotě  
 šekem  
 platební kartou  
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Přejímka pokrmů a nápojů: 
 veškeré zboží musí být bonované  
 po expedici zboží se bon znehodnocuje (propíchnutím, natržením) 
 za volbu inventáře odpovídá číšník 
 číšník spoluzodpovídá za vzhled, váhu nebo míru, jakost a teplotu převzatého zboží 

(zastupuje hosta), vyřizuje přímo na místě případné závady  
 číšník nesmí převzít závadné zboží 

 
c) STOLOVÁNÍ 

Pojmy: 
Stolničení - práce číšníka u stolu hosta. 
Stolování - chování hostů u stolu. 
 

Hlavní společenské zásady ohledně stolování: 
 Dnešní etika společenského chování, ale i pravidla správného stolování, nejsou již tak 
striktní, jak tomu bývalo dříve. Tím jak se tato pravidla mění, tím více lidí je uznává a snaží se 
proniknout do tajů etiky stolování. Způsob, jak sedíme u stolu, jak bereme do ruky příbor, 
jak s ním zacházíme a jak se u jídla chováme, poukazuje na naše společenské chování 
a zdvořilost.  
 

1) Zaujmutí místa u stolu 
Žádný muž si nesedá, pokud ještě některá z žen stojí. Ve vybrané společnosti se muži 
dokonce pokaždé zvedají, když dáma vstane. Naopak když se krátce postaví muž, ženy 
mohou klidně zůstat sedět.  

2) Lokty nepatří na stůl 
Na stůl si můžete položit jen ruce, lokty na něm nemají co dělat. Ruce by při jídle měly být 
volně podél těla, opřené o stůl přibližně v polovině předloktí.  

3) Ubrousek 
Ubrousek si rozložte nejpozději při podávání prvního chodu. Rozložený si ho položte volně 
na klín. Umístění ubrousku kolem krku je povoleno pouze v případě podávání humra. Když si 
ubrouskem během jídla otřete ústa, vraťte jej poté přeložený zpět na klín. Při odchodu 
od stolu položte použitý, složený ubrousek vedle sebe vlevo.  

4) Pořadí používaných příborů 
Správně připravená slavnostní tabule by už při samotném prvním pohledu měla napovědět, 
který příbor vzít do rukou jako první. Stačí si zapamatovat jednoduché pravidlo, které praví, 
příbor položený nejdál od talíře, používáme jako první!  

5) Konzumace polévky 
Lžíci neplňte až po okraj, talíř nikdy nenaklánějte. U nás se lžíce vkládá do úst špičkou, 
ale v některých zemích bokem. Foukat do lžíce s polévkou se nesluší! Pokud se jídlo sestává 
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z více chodů, polévková lžíce se prostírá vpravo od nožů a vidliček u velkého příboru, 
u malého příboru leží lžíce nad talířem.  

6) Co s pečivem? 
Chléb nebo pečivo nikdy nekrájejte, nýbrž pouze rukama ulamujte menší kousky o velikosti 
sousta. Vždy si odlomte jen jeden kousek, nedělejte si zásobu.  

7) Nehoda během jídla 
Pokud se vám podaří během jídla převrhnout sklenici s pitím nebo vám kousek jídla upadne 
na zem atd., nedělejte z toho zbytečný rozruch, není to žádná společenská tragédie. Snažte 
se diskrétně požádat číšníka, aby nemilou nehodu odstranil. Pokud náhodou způsobíte 
škodu i sousedovi u stolu, omluvte se a nabídněte mu kompenzaci, např. zařízení vyčištění 
oděvu a podobně.  

8) Naznačení přestávky v jídle nebo jeho ukončení 
Pokud během jídla chcete odložit příbor z ruky a udělat si přestávku, položte ho na talíř 
křížem, čímž dáte číšníkovi najevo, že budete v jídle ještě pokračovat. Naopak příbor 
položený na talíři rovnoběžně vedle sebe znamená to, skončil jsem, můžete talíř i příbor 
odnést.  
 

d) GASTRONOMICKÁ PRAVIDLA 
 Jsou zhuštěným vyjádřením poznatků o tom, jak správně jíst a pít. 
 Na jejich základě se sestavují jídelní a nápojové lístky. 
 Používáme je v gastronomii při sestavování jednoduchých, složitých a slavnostních 

menu. Tzn. jsou to pravidla, bez kterých nemůže žádný pracovník ve stravování 
pracovat. 

1. V menu je pouze jeden hlavní chod, který dělí menu na dvě části. 
2. Nápoje podáváme od méně opojných k více opojným. 
3. Menu nikdy nezačínáme červeným vínem. 
4. Ke světlým masům (telecí, drůbež, ryby, přírodní vepřové) podáváme bílá vína, 

k rybám bílé víno suché. 
5. K tmavým masům (hovězí, skopové, vepřové, zvěřina) podáváme červená vína, 

ale k jehněčímu nebo kůzlečímu víno bílé nebo růžové. 
6. Ke smaženým světlým masům podáváme růžová vína. 
7. Ke smaženým tmavým masům podáváme červená vína. 
8. K vaječným pokrmům podáváme bílé víno, k houbám červené víno. 
9. Ke studeným pokrmům podáváme bílé víno nebo pivo. 
10. K polévkám můžeme podávat pivo a k silným vývarům sherry. 
11. K teplým předkrmům podáváme pivo, bílé a růžové víno. 
12. K tvrdým sýrům (ementál, eidam, gouda, …) podáváme bílé víno. 
13. Měkkým, plísňovým a aromatickým sýrům podáváme červené víno. 
14. K teplým moučníkům podáváme dezertní víno (s výjimkou palačinek). 
15. K zákuskům a ke zmrzlině podáváme šumivé víno polosuché. 
16. V menu se nemá opakovat. 
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 stejná surovina 
 stejný způsob úpravy 
 stejné přílohy, s výjimkou brambor v různé úpravě 

17. dodržujeme pravidlo sezónnosti (např. vánoce – úpravy z ryb, velikonoce – úpravy 
z jehněčího a skopového masa, podzim – úprava zvěřiny, houby, léto – saláty 
z čerstvého ovoce a zeleniny, zmrzlinové poháry,…) 

18. menu se stavujeme jednotně pro celou společnost. 
19. Dbáme na používání názvů pokrmů dle platných norem a názvů nápojů dle etiket 

láhví. 
20. Při sestavě menu je nutno brát zřetel na osobní přání hosta. 

 

e) CHARAKTERISTIKA POKRMŮ ČESKÉ KUCHYNĚ A KRAJOVÁ JÍDLA 
 Česká kuchyně má staletou tradici. Byla ovlivňována dalšími národními kuchyněmi 

národů rakouského mocnářství, především kuchyní rakouskou a maďarskou. Zároveň 
však prvky české kuchyně najdeme i v těchto kuchyních. 

 Základem naší národní kuchyně je lidová kuchyně a suroviny, které se pěstovaly doma. 
Především vepřové, jehněčí a kůzlečí maso, drůbež, brambory, obilí, luštěniny 
a v některých oblastech také sladkovodní ryby a zvěřina. 

 Ze zdánlivě prostých suroviny se v české kuchyni připravují vynikající a nápaditá jídla, 
která najdeme výhradně v naší národní kuchyni. Často velmi složitá příprava vyžaduje 
skutečně kuchařské mistrovství a dlouhá léta učení, což je důvodem, že českých 
špičkových restaurací najdeme ve světě jen velmi málo. Ty, které existují, jsou oblíbené 
a hojně navštěvované. 

POLÉVKY: 
 České menu obyčejně začíná polévkou. Česká kuchyně jich nabízí nepřebernou řadu, 

od masových vývarů s různými vložkami až po bílé polévky z masa i zeleniny. Pokud 
chcete ochutnat polévku, kterou nenajdete v žádné jiné kuchyni, zkuste "Krkonošské 
kyselo" – polévku z chlebového kvásku, sušených hub, brambor a vajec. 

OMÁČKY: 
 Fenoménem české kuchyně jsou omáčky. Pečené či dušené maso přelité chutnou 

omáčkou zpravidla smetanovou či omáčkou zjemněnou mlékem nebo máslem, která je 
doplněna základní chutí, je typickým hlavním chodem. Hovězí pečeně s rajskou 
nebo koprovou omáčkou nebo svíčková na smetaně nesmí chybět na žádném jídelním 
lístku. 

PEČENÁ MASA: 
 Pečená masa jsou dalšími typickými jídly – dozlatova upečená husa, kachna nebo 

vepřové maso ochucené kmínem a česnekem. 
 V české kuchyni také zdomácněla některá jídla z cizích národních kuchyní. Především 

smažený vepřový řízek, který je obdobou vídeňského telecího řízku a guláše nebo ragů 
z maďarské kuchyně. 

KNEDLÍKY: 
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 Naprosto jedinečnou přílohou jsou české knedlíky. Naše národní kuchyně se neobejde 
bez houskových nebo bramborových knedlíků. Speciální technologie mletí mouky, která 
je základní surovinou pro výrobu knedlíků zaručuje, že tuto přílohu dostanete pouze 

v české kuchyni. Přílohovou zeleninou je nejčastěji bílé a červené zel  knedlo-vepřo-
zelo 

 V sezóně připravované čerstvé a v zimním období nakládané v sladkokyselém nálevu. 
POKRMY Z BRAMBOR: 
 Další důležitou složkou české stravy jsou brambory. V české kuchyni najdete velké 

množství jídel, kde jednou ze základních surovin jsou brambory. Bramborák nebo 
bramborové placky jsou dalšími typickými pokrmy. 

MOUČNÍKY: 
 V české kuchyni se velmi používají mák a povidla. 
 České klasické moučníky jsou neodmyslitelnou součástí typického menu – bramborové 

šišky s mákem, ovocné knedlíky, kynuté buchty, jablkový závin, lívance a další 
moučníky, nabízí naše národní kuchyně jako gurmánský závěr. 

 

SEZÓNNÍ JÍDLA: 
 Během celého roku se slaví náboženské svátky, při nichž je jídelníček složen z tradičních 

jídel – především vánoční svátky (kapr) a velikonoce (pokrmy z vajec, jehněčího 
a skopového masa) mají svá tradiční menu. 

 Za zmínku stojí také typicky česká zabijačka (porážka domácího prasete). Probíhá 
tradičně v zimních měsících a při této příležitosti se zpracovává celé prase, a to také 
výrobou speciálních výrobků. Mimo konzervování masa se připravují jitrnice a jelita, 
masné výrobky z velmi jemně sekaného masa, vnitřností, krup, česneku, majoránky 
a vepřové krve, zabijačková polévka nebo tlačenka. Obliba těchto výrobků je taková, 
že některé z nich najdete na jídelníčku některých restaurací po celý rok. 

 jídla zeleninová (smažený květák, lečo s vejci,…) 
POKRMY Z HUB: 
 velkou tradici mají pokrmy z lesních i pěstovaných hub (smaženice, již zmíněné kyselo 

a omáčky, smažené bedly, růžovky, houbový guláš,…) 
RYCHLOVKY V RESTAURACÍCH: 
 V restauracích je jedním z nejoblíbenějších jídel smažený sýr, hovorově „smažák“. 
 K pivu v hospodách např. utopenci, zavináče a nakládaný hermelín. 
 Předkrm šunková rolka plněná křenem 
 REGIONÁLNÍ (KRAJOVÉ) POKRMY: 
 Některé pokrmy jsou typické pro určitý region: 

 jižní Čechy - pokrmy ze sladkovodních ryb, houbový kuba (oblíbený vánoční 
pokrm) 

 Valašsko (Beskydy) - brynzové halušky, pečené skopové maso, frgále třeba 
s hruškovou nádivkou (velký kulatý koláč s hrubší vrstvou rozvařeného 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povidla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C4%8Do
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sma%C5%BEen%C3%BD_s%C3%BDr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nakl%C3%A1dan%C3%BD_hermel%C3%ADn
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rozemletého sušeného a ochuceného ovoce, dnes s povidky), pravá valašská 
kyselica, valašský kontrabáš (Zapečenina z bůčku, brambor a pohanky) 

 jižní Morava - pokrmy ze zvěřiny, nebo tradiční Trdelníky (krajové pečivo 
z kynutého těsta navinutého na bukový válec a pečeného nad žárem dřevěného 
uhlí, které nechybí na vinařských slavnostech 

 Chodsko - výborné koláče 
 Oblast Pardubic - jedinečný perník 
 město Olomouc - světově známé sýrové tvarůžky 
 hlavní město Praha - se proslavilo také pražskou dušenou šunkou, kterou znají 

milovníci lahůdek na celém světě. 
NÁPOJE: 
 typické české pivo (Pilsner Urquell), ovocné pálenky (slivovice, meruňkovice…), 

Becherovka, Fernet, ale i víno 
 minerální vody (Matonni,…) 
 ovocné sirupy 
 Kofola,… 

 Národní kuchyně a gastronomie je součástí kultury každého národa, pokud tedy 
chcete poznat dobře Českou republiku, měli byste poznat i její kuchyni. 

 

f) VÝROBA NÁPOJŮ – VÍNO, PIVO A LIHOVINY 
1) VÝROBA VÍNA 
Schematický postup: (jednoduchý popis technologie vína) 
 Pokud není řečeno jinak, je nápoj „víno" vyroben z hroznů Révy vinné (Vitis Vinifera). 

Pokud je pro výrobu použito jiné ovoce, je nutno vždy používat název „ovocné víno". 
Další častou chybou v terminologii nesprávné označení hroznů jako „víno" – je nutno 
rozlišovat vinné hrozny (ovoce - plody révy vinné) a víno (nápoj vyrobený z hroznů révy 
vinné). 

Surovina pro výrobu vína 
 Základní surovinou pro výrobu vína jsou čerstvé vinné hrozny. Hrozny se sbírají na vinici 

v našich podmínkách zhruba v období konec srpna (velmi ranné odrůdy) až konec 
listopadu (pozdní odrůdy). Výjimkou je sbírání v zimních měsících za mrazu při výrobě 
ledového vína. 

 Odrůdy pro výrobu vína můžeme zjednodušeně rozdělit na bílé (pro výrobu bílých vín) 
a modré (pro výrobu červených vín). 

Odzrnění 
 Co nejrychleji po sklizni se oddělí třapina od dužniny (bobulí). Tento proces se nazývá 

„odzrnění" (kvůli starému označení bobulí jako „zrno"). Třapiny jsou odpadem 
a zpravidla se použijí jako hnojivo ve vinici. Důležité je, aby toto oddělení proběhlo 
šetrně, aby se nepoškodily pecičky v bobulích, ze kterých by se poté mohly dostávat 
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do vína hořké látky. Takto oddělené bobule (resp. mošt s narušenými bobulemi) se 
nazývá „rmut". 

Výroba bílých vín 
 U bílých vín se rmut v krátké době listuje. Doba listování od odzrnění se může pohybovat 

od „téměř okamžitě" po několik hodin. Většinou se nechá rmut macerovat 3 - 6 hodin 
kvůli lepší extrakci aromatických látek, které jsou uloženy ve slupce bobulí. 

Výroba červených vín 
 Výroba červených vín se od bílých liší tím, že se rmut lisuje až poté, co prokvasí spolu se 

slupkami. Právě ve slupkách se totiž nachází barviva, které si díky kvašení extrahují 
do rmutu. 

Výroba růžových vín 
 U růžových vín se rmut z modrých hroznů nechá několik hodin naležet, aby došlo 

k částečnému uvolnění červeného barviva ze slupek. Poté se vylisuje a dále zpracovává 
jako bílé víno. 

Lisování 
 Lisováním se oddělí mošt a vylisované slupky – „matoliny". Existují různé typy lisů – 

např. vřetenové, hydraulické či pneumatické. Výlisnost se zpravidla pohybuje 
od 60 do 80%. 
Po vylisování se dnes mošt zpravidla odkaluje (oddělí se usazeniny – zbytky třapin, kalící 
látky atd.). Po odkalení může následovat zvýšení cukernatosti (pouze u stolních 
a jakostních vín – u vín s přívlastkem se cukernatost zvyšovat nesmí). Pokud se 
cukernatost zvyšuje u červených vín, děje se to ihned po odzrnění, aby přidaný cukr 
kvasil spolu se rmutem. 

Kvašení 
 Jak již bylo zmíněno, u bílých vín kvasí mošt (po vylisování); u červených vín rmut (tedy 

mošt spolu se slupkami – lisuje se až po prokvašení rmutu). Kvašení může nastartovat 
buď samovolně (díky kvasinkám, které jsou již na hroznech na vinici), nebo se dnes 
zpravidla používají speciální selektované kmeny kvasinek. 

 Kvašení je známým procesem (zjednodušeně) přeměny cukru na alkohol za vzniku 
kysličníku uhličitého a tepla.  

 Současným trendem (zvláště u bílých vín) je chlazení kvasícího moštu tak, aby teplota 
kvasícího moštu nepřekročila 18 – 20 °C. Při této teplotě se ve víně uchová mnohem více 
přírodních aromatických látek, než kdyby se mošt nechal kvasit samovolně při vyšších 
teplotách. Kvasící mošt se nazývá „burčák" a je to zejména v našich zemích oblíbený 
nápoj. 

 Hlavně u červených vín se často po hlavním kvašení prování ještě tzv. jablečno-mléčná 
fermentace, tj. přeměna hrubé kyseliny jablečné na hladší kyselinu mléčnou díky 
speciálním bakteriím. 

Školení vína 
 Školením vína se rozumí proces manipulace vína od dokvašení až přípravu k lahvování 

(případně prodeji jako sudové víno). Je to zejména stáčení (oddělení vína od usazených 
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kvasnic), přídavek oxidu siřičitého k zabránění oxidace, čiření (odstranění bílkovin 
a dalších nežádoucích látek); případně další operace. Významnou částí školení vína je 
filtrace. 

 Školení má velký vliv na charakter vína a vyžaduje pečlivého a odborně zdatného 
sklepmistra. Na charakter vína má vliv také to, jestli se skladuje v nerezových nádobách, 
nebo v dřevěných sudech, u kterých je mnohem silnější proces tzv. mikrooxidace. Nové 
dřevěné sudy také dodávají vínu další chuťová a aromatické látky. 

 
2) VÝROBA PIVA 
Pivo = finální výrobek pivovarského průmyslu - je nápoj připravený ze sladu, chmele a vody 
zkvašením kulturními pivovarskými kvasinkami. Slad jako výchozí surovina se vyrábí 
ve sladovnách ze sladovnického ječmene naklíčením a hvozděním, neboť samotný ječmen 
neobsahuje dostatek enzymů a aromatických látek potřebných pro výrobu piva. Kromě 
uvedených surovin se v některých státech z ekonomických důvodů ve větší či menší míře 
používají náhražky nákladného sladu, např. nesladovaný ječmen, rýže, kukuřice, surová 
i rafinovaná sacharóza a další.  
 Pivo se vyrábí v pivovaru a technologie sestává ze tří výrobních úseků, zahrnujících řadu 

složitých mechanických, fyzikálně chemických a biochemických procesů:  
1. výroba mladiny 
2. kvašení mladin a dokvašování mladého piva  
3. závěrečné úpravy a stáčení zralého piva 
 
Varna 
 Proces výroby piva začíná na varně, kde se působením enzymů ze sladu smíchaného 

s vodou uvolňují zkvasitelné cukry a další látky. Vlastní varní proces začíná ve vystírací 
kádi, kde se slad míchá s vodou. Ve rmutovém kotli probíhají enzymatické reakce, které 
ze škrobu a bílkovin sladu uvolňují látky, které pak tvoří tzv. extrakt. Rozpuštěný sladový 
extrakt se ve scezovací kádi oddělí od nerozpuštěných částí sladového zrna, které se pak 
oddělí jako tzv. mláto. Odfiltrovaný roztok extraktu se nazývá sladina. Ta se vaří 
ve chmelové pánvi s chmelem a chmelovými produkty, které pivu dodávají hořkost – 
a vzniká tzv. mladina. Varna bývá celonerezová, dvounádobová s měděnými pokrývkami 
nádob. 

Spilka 
 Na spilce probíhá hlavní kvašení. Zchlazená mladina se zakvasí kmenem pivovarských 

kvasnic, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý, alkohol a teplo. Toto kvašení probíhá 8 – 12 
dní, podle typu piva, při teplotě 7 – 10 °C. Výčepní piva zde kvasí přibližně deset dní, 
ležáky přibližně dvanáct dní. Prokvašení je denně kontrolováno a teplota se reguluje 
pomocí systému řízení teplot hlavního kvašení, který je řízen počítačem. Při dosažení 
požadovaného prokvašení se káď ochladí, kvasinky se usadí na dno kádě a mladé pivo je 
sudováno do jednotlivých ležáckých tanků. 

Ležácký sklep 
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 Dokvašování piva probíhá v ležáckých sklepích. Pivo se zde nasycuje, vyčeřuje a dozrává 
v ležáckých tancích pod přetlakem kysličníku uhličitého. Výčepní piva dokvašují až třicet 
dnů, ležáky pak až šedesát dnů. V ležáckých sklepích se nachází ležácké tanky. Uleželé 
pivo poté putuje na filtraci. 

Filtrace 
 Při filtraci se z piva oddělují kvasnice. Filtrace probíhá na plně automatizovaném 

křemelinovém filtru s kontrolou vstupního a výstupního filtrátu. Zfiltrované pivo se plní 
do přetlačných tanků, odkud putuje do stáčíren sudů a lahví. 

Stáčírna sudů 
 Ve stáčírně sudů se pivo plní do třicetilitrových a padesátilitrových sudů. Sudy jsou zde 

dokonale vymyty, pak sterilizovány parou, přeplněny CO2 a nakonec naplněny pivem. 
Ke stáčení je používána plně automatická stáčecí linka. 

 
3) VÝROBA LIHOVIN (PÁLENKY) 

 Proces pálení probíhá v rektifikační koloně, která zajišťuje vysoce kvalitní produkt. Tento systém 
pálení vyhovuje ve všech aspektech normám Evropské Unie. Pro kvalitu pálenky je rozhodující 
kvalita kvasu. Kvas je rozmělněné ovoce, které prošlo kvasným procesem, tzn. že cukry obsažené 
v ovoci, byly pomocí kvasinek přeměněny na oxid uhličitý a etanol. 

 Pálením oddělíme etanol (líh) od zbytku ovoce a současně ho zkoncentrujeme na hodnotu cca 
50% etanolu ve vodě. Při procesu pálení neodchází jen etanol, ale další složky, které vytvářejí 
chuť a vůni pálenky. 

 Příprava kvasu je velmi důležitá. Pro výrobu používáme ovoce, které není shnilé – zaplísněné. 
Chuť plísně se může přenést až do pálenky a kvas, který připravíme ze zaplísněného ovoce je 
slabší (neobsahuje tolik alkoholu) a celkově hůře kvasí a je náchylný „uhnout“ nesprávným 
směrem kvašení např., octovým nebo křísovým. Oba procesy vedou k rozložení alkoholu a to 
v prvním případě na ocet a ve druhém se vzniklý etanol rozpadá na vodu a oxid uhličitý. 

Výroba kvasu 
Kvas (ovocnou břečku) můžeme připravit několika způsoby. 

 První způsob je, že v jednom dni natrháme ovoce, podrtíme (rozemeleme, rozmačkáme) je 
a dáme do sudu, V tomto případě musíme mít připravený zákvas (zákvas je malé množství 
kvasícího roztoku ovoce, které slouží jako startovací médium pro větší objemy) a ten musíme 
ihned na nadrcené ovoce nalít (kvas zakvasit).  

 Druhý způsob spočívá v tom, že si připravíme „rozkvašené dno“ v sudu a každý den přidáváme 
část ovoce tak, jak je stačíme trhat. S oblibou používám na rozkvašení dna tři až čtyři starší 
kompoty, které naředím vodou 1 : 1. Do takto připraveného roztoku přidám kvasinky 
nebo kvasnice. 

 Třetí cestou je připravit rozdrcené ovoce do sudu a přidat ušlechtilé násadové kvasinky. Tyto 
kvasinky mají tu výhodu, že je stačí vsypat do 36°C teplé vody a za deset minut nalít do sudu 
s ovocem. Během několika hodin sud kvasí. Krom rychlosti rozkvašení je další výhodou, že tyto 
kvasinky jsou hlubokokvasné, tzn. že jsou schopny prokvasit cukr do obsahu cca 14 – 16%. Proč 
tento fakt uvádím? Kvasinky mají jednu životní nevýhodu. Vlastní produkt kvašení – etanol je 
pro ně jedovatý a zabíjí je. Rozlišujeme proto kvasinky divoké, které jsou schopny žít do 5% 
alkoholu, kvasinky ušlechtilé, které jsou schopny žít do 12% alkoholu a hlubokokvasné, které 
snesou 14 – 16% alkoholu. Je zcela zřejmé, že nejvýhodnější jsou ty, které prokvasí všechen cukr 
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na alkohol a zvýší tak výtěžky pálenky z ovoce, než ty, které nezkvasí víc jak polovinu cukru 
obsaženou v ovoci.  

 Příprava zákvasu a kvasu je výborně popsána v knize: Příprava kvasu na výrobu slivovice 
(a ostatních pálenek), autoři Jan Jílek a Jos. A. Zentrich, Dobra & FONTÁNA, Olomouc 1999.  

 Ušlechtilé kvasinky mají tu výhodu, že zachovávají chuť a vůni ovoce beze změny a kvasí 
do obsahu 14 až 16% alkoholu v kvasu. Jedno balení stačí na rozkvašení až 250l kvasu. Rozjetý 
kvas lze pak použít na rozkvašení dalších nádob s ovocem. 

 Ke kvasinkám můžete zakoupit živnou sůl, anebo speciální směs na kvašení hrušek. Manipulace 
je jednoduchá. Odměřené množství kvasinek ( na plastové lahvičce je vyznačeno kolik kvasinek 
je určeno na rozkvašení na 100, 200, anebo celé na 250l), rozmícháme v desetinásobku 35 – 
38°C teplé vody (což je od cca 4 dcl až 1 litr) a po 10 minutách vlijeme do připraveného kvasu. 

 Kvasinky již po několika minutách začnou pracovat, pěnit a vodu intenzivně ohřívají. Kasinky 
vlijeme do připraveného kvasu. Tak to se mi podařilo rozkvasit i třešně, které byly již dokvašeny 
a vykazovali 2°na sacharimetru a 7°na refraktometrické stupnici. Pakliže v zákvasu zůstala ještě 
2 až 3% cukru, pak jejich zkvašení přestavuje při obsahu 12% cukru nárůst výtěžku o 20 až 25%. 
To není špatné a navíc jistotu, že se kvas rozkvasí spolehlivě během hodiny.  

 Pak již jen kontrolujeme, zda se uvolňuje oxid uhličitý a to buď poslechem, vizuálně nebo do víka 
sudu vyvrtáme malý otvor, do kterého připevníme hadičku, (hadička navlečená na vybraném 
ventilku z duše) jejíž konec ponoříme do lahve s vodou a unikající bublinky oxidu uhličitého nám 
indikují, že kvasný proces není ukončen. 

 K sudu nebo jiné nádobě lze také čichat, ale oxid uhličitý je velmi štiplavý! Kvas nenecháváme 
dlouho stát po ukončení kvasného procesu. Je lepší ho ihned po ukončení kvašení vypálit. 
Pálenka má lepší chuť a není z ní cítit „stařina“.  

 U švestek a ostatního ovoce je neklamným signálem, že kvašení skončilo ponoření „deky“ 
(koláče ovoce, který plave na hladině kvasu) do kvasu. Deku je potřeba kontrolovat, aby na ní 
nebyla plíseň. Když se plíseň na dece vytvoří, musí se deka před pálením seškrabat tak, aby 
plíseň neinfikovala kvas. 

 Po přečtení těchto informací je třeba zvážit, zda si kvas připravíte doma sami nebo dovezete 

ovoce do palírny L + L, kde vám ovoce vykvasí a vyzvou vás až k odběru pálenky.  
 

g) KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Turistické ubytovací zařízení – je zařízení, které zabezpečuje (pravidelně nebo nepravidelně) 
přechodné ubytování pro turisty. 
- ubytovací zařízení se člení do dvou základních skupin: 

1. Ubytování v soukromí 

2. Ubytování hromadné 
 

1. UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ: 

 max. 12 lůžek  typické pro AGT 
 Kategorie: 

I. Ubytování v obytných místnostech zemědělských usedlostí a farem 
II. Ubytování (pronájem) samostatných objektů  chata, chalupa, srub, rekreační 

domek 
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 Třídy: (dle vybavení) 
   (Tourist) 
   (Economy) 
  (Standard) 
  (First Class) 
 
Vybavení obytné místnosti: 

 Lůžko (a) – max. 4 
 Noční stolek (skříňka) 
 Předložka před postel 
 Stůl 
 Židle (min. počet jako počet lůžek) 
 Skříň (+ věšáky na šaty) 
 Prostor na kufry 
 Umyvadlo se studenou a teplou vodou 
 Zrcadlo 
 Sklenička na vodu (2ks/osoba) 
 Zásuvka pro elektrické spotřebiče 
 Nádoba na odpadky (nejlépe uzavíratelná) 
 (Popelník - ?) 
 Záclony a závěsy 

 místnost musí být: 
 suchá 
 větratelná 
 osvětlená denním světlem 
 osvětlená elektrickým světlem 
 vytápěná (min 18,5 ºC) 

 

2. UBYTOVÁNÍ HROMADNÉ 
 Pro AGT max. 50 lůžek (min. 10 pokojů) 
 Kromě ubytování se předpokládá nabídka i dalších služeb: 

 Stravování 
 Sportoviště 
 Masáže a kosmetické procedury 
 … 

 Kategorie: 
I. Hotely a obdobná zařízení: 

 Hotel – min. 10 pokojů, přechodného ubytování, služby s tím spojené (zejména 
stravovací). Člení do pěti tříd. 



 

 44 

 Motel - min. 10 pokojů, přechodné ubytování pro motoristy, služby s tím spojené, 
člení se do čtyř tříd. 

 Botel - min. 10 pokojů, přechodné ubytování na lodi, nabízí služby s tím spojené, 
člení se do čtyř tříd. 

 Penzion – min. 5 pokojů, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových 
služeb, člení se do čtyř tříd. 

 

II. Jiná hromadná ubytovací zařízení: 
 Kemp (tábořiště) 
 Chatová osada 
 Turistická ubytovna 
 

 Třídy: (dle vybavení a nabízených služeb) 
   (Tourist) 
   (Economy) 
  (Standard) 
  (First Class) 
     (Luxury) 
 
 Druhy ubytovacích jednotek: 

 Jednolůžkový pokoj: pokoj s lůžkem pro jednu osobu (je určený pro ubytování 
jedné osoby) 

 Dvoulůžkový pokoj: pokoj se dvěma lůžky, a to ve formě dvoulůžka 
nebo ve formě dvou lůžek umístěných podélně vedle sebe  

 Dvoulůžkový pokoj „twin“: pokoj se dvěma oddělenými lůžky  
 Vícelůžkový pokoj: pokoj se třemi nebo více lůžky  
 Rodinný pokoj: pokoj se třemi nebo více lůžky, z nichž alespoň dvě lůžka 

jsou určeny pro dospělé osoby 
 Junior suite: ubytování se zvláštním prostorem pro sezení v jednom pokoji 
 Suite: ubytování poskytované ve vzájemně oddělených propojených místnostech 

s lůžkem (ložnice) a sedací soupravou (obývací pokoj) 
 Apartmán/apartmá/apartment: ubytování poskytující oddělené místnosti 

pro spaní a místnost se sedací soupravou a kuchyňským koutem 
 Studio: pokoj s kuchyňským koutem 
 Propojené pokoje: samostatné pokoje s lůžky propojené spojovacími dveřmi  
 Duplex: ubytování na více podlažích s vyhrazeným propojením jednotlivých 

podlaží 
 
 Klasifikace je řešena v dokumentu „Doporučení upravující základní ukazatele 
pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a chatových 
osadách a turistických ubytovnách“ s tím, že:  
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 Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice ručí za ubytování 
v soukromí; 

 Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo ručí za kategorii kempy 
a chatové osady; 

 Klub českých turistů ručí za kategorii turistické ubytovny 
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6) DOPROVODNÉ PROGRAMY 
 

 Cestovní ruch není jen ubytování a stravování hostů, ale i péče o jejich volný čas. 
 Dobře organizovaná turistika obsahuje proto i řadu tzv. doprovodných programů. 
 

a) VÝZNAM A PODSTATA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 
 zvýrazňují atraktivnost nabízených služeb 
 kompletují celý produkt cestovního ruchu, resp. dávají mu osobitý charakter 

 umožňují podnikateli i určitou specializaci  tedy i výjimečnost v nabídce 
Organizování doprovodných programů: 

1) program organizovaný přímo ubytovatelem 
2) zprostředkované aktivity ve vazbě na okolí (pamětihodnosti, přírodní zvláštnosti, 

místní atrakce ap.) nebo na sportovní či rekondiční akce provozované v blízkém okolí 
jinými podnikateli atd. (Spolupráce podnikatelů v této oblasti se vyplácí. Nejde jen 
o případně provize za službu a kontakt, ale o oboustranný prospěch – vzájemné 
doporučování služeb je nejlevnější reklamou firmy.) 

 
b) TYPY A FORMY DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ V AGROTURISTICE A VENKOVSKÉ 

TURISTICE - rozdělení: 
Agroturistika:  
 Specifický produkt se specifickým zázemím. 
 Výjimečnost spočívá v přímém spojení turistů a návštěvníků se zemědělským prostředím 

(pole, louky, lesy, rybníky v majetku zemědělského podnikatele). 
 Je zde možnost poskytování služeb, které mají přirozené zázemí v zemědělském 

hospodářství nebo na něho organicky navazují. 
 

1) STRAVOVÁNÍ: 
- Nabídka by se měla soustředit na stravu a obyčeje spjaté s vesnicí a zemědělstvím. 
- Biopotraviny ve vazbě na organické zemědělství nebo typickou venkovskou stravu, 

např.: mléko a brambory, kulajda, kyselo, houbové speciality, bylinkové čaje apod.). 
- Krajově pak na místní zvláštnosti a tradice, např.: vinařské oblasti se svými produkty) 

anebo na posvícenské slavnosti a zabíjačkové hody atd. 
 

2) ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI: 
- Rekondiční akce spojené s pomocí turistů při senoseči, žních, pasení hospodářských 

zvířat, úklidů stájí a chlévů apod. (Zde však pozor. To, že někteří turisté projeví zájem 
zúčastnit se zemědělských prací, neznamená, že si z nich hospodář udělá levnou 
pracovní sílu!). 
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3) PROJÍŽĎKY NA KONÍCH: 
- Nabídka těchto služeb spočívá v možnostech farmáře mít koně nebo je chovat. 
- Jde o důležitou atraktivitu.  
- Lze ji doplnit i projížďkami bryčkou nebo kočárem. Tyto služby je možné 

zprostředkovat i jiným podnikatelským subjektem, nachází-li se v blízkém okolí. 
 

4) LOV ZVĚŘE, RYBAŘENÍ: 
- Nabídka těchto služeb závisí na celkovém zázemí farmy, tj. na rozsahu vlastnictví lesů 

a rybníků. 
- Lze je samozřejmě rovněž prostředkovat jiným podnikatelským subjektem. 

 
5) HOUBAŘENÍ, SBĚR LESNÍCH PLODIN: 

- Je obecně známo, že houbař neprozradí „svá místa“. Přesto udělejte výjimku. Nebojte 
se, že vám „letňáci“ vysbírají „doubravníky – praváky“. Nevysbírají je. Ti co se ptají, 
kde rostou houby, většinou houby neznají, anebo jsou natolik sváteční, že je rozveselí 
jakákoliv muchomůrka. Navíc se vám s úlovkem zcela jistě náležitě pochlubí. Můžete 
pak provést profesionální selekci hub s poučením, které houby jsou jedlé. Jsou však 
známy i případy opačné. „Letňák“ naučil sbírat houby místní lidi, resp. je upozornil 
na houby jedlé nestandardních podob (holubinky, čirůvky, opěnky měnlivé, penízovky 
apod. – ty totiž obecně považují venkované za „prašivky“). 

 
6) LETNÍ A ZIMNÍ SPORTY (SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ): 

- Jde o celou řadu doprovodných programů, ve kterých hraje důležitou úlohu charakter 
a klima okolní krajiny. 

- Nabídku mohou tvořit pěší turistika, cykloturistika, koupání a v zimě bruslení, 
lyžování, sáňkování apod. 

V dalších doprovodných programech může agroturistika navázat na produkty venkovské 
turistiky. Jde např. o program Biopotraviny, který je dalším možností pracovních příležitostí 
jako aspekt rozvoje venkova. 
 
Venkovská turistika: 
 je forma cestovního ruchu, jejíž aktivity jsou bezprostředně spjaty s přírodou, krajinou 

a venkovským prostředím. 
 Může v zásadě produkovat obdobné doprovodné programy jako agroturistika, má však 

širší prostor, resp. může nabídnout využití celé oblasti z hlediska historického, kulturního 
a společenského zázemí. 

 
1) SPORT A ZÁJMOVĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI: 

- Jezdectví spojené s výukou jízdy na koni (jezdecké školy). 
- Rybaření a lov zvěře (vlastní nebo pronajaté honitby). 
- Houbaření a sběr lesních plodin. 
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- Pěší turistika, cykloturistika, horská turistika, koupaní a vodní sporty, zimní sporty 
(lyžování, sáňkování, bruslení). 

- Speciální rekondiční programy pro specifickou klientelu (jízdy na huculských koních, 
solária, golf, tenis, volejbal, softbal apod.). 

 
2) HISTORIE, KULTURA, PŘÍRODA: 

- Místní pamětihodnosti (hrady, zámky, poutní místa, kláštery). 
- Místní atraktivní přírodní lokality (krasové jeskyně a přírodní útvary, výskyt vzácných 

květin, rostlin a porostů, obory se vzácnou zvěří apod.). 
- Místní tradice včetně muzeí. 
- Národopisné slavnosti, poutě, posvícení. 

 
3) ŘEMESLA: 

- Ukázky tradičních řemesel (mlýny, kovárny, sklářské hutě, krajkářství, bednářství, 
kolářství apod.) 

- Zprovoznění historických průmyslových a výrobních objektů (železnice, lihovary, 
sýrárny, vinopalny, větrné a vodní mlýny, hamry apod.), včetně výroby příslušných 
suvenýrů. 

 
4) ZÁJEZDNÍ HOSTINCE: 

- Obnovení tradice zájezdních hostinců pro nejrůznější klientelu. 
- V úvahu připadají přinejmenším dvě skupiny turistů: 

 první, která cestuje a potřebuje si odpočinout a přespat 
 druhá, která se přes víkend přijde rozveselit a zavzpomínat = dnes 

tzv. incentivní turistiku, kdy ale nejde o nic jiného než víkendové setkání 
spolupracovníků nebo přátel, sjezd spolužáků apod. 

 
5) ŠKOLY V PŘÍRODĚ: 

- Venkovská turistika může poskytnout přístřeší i dnes tolik problematickým „školám 
v přírodě“. 

- Cenová dostupnost jejích služeb usnadní rozhodování rodičů o pobytu dětí v těchto 
zařízeních. Navíc lze tyto ozdravné pobyty realizovat v málopočetných dětských 
kolektivech, což je prospěšné i z lékařského hlediska. 

 
6) SPECIÁLNÍ KLIENTELA: 

- Rekreační pobyty pro starší lidi nebo jen se zaměřením na mládež a rodiny s dětmi 
anebo pro invalidní občany, ale také jen na zahraniční klientelu 

- Lze nabízet i jazykové kurzy, speciální výukové programy čerpající z místní tradice 
(malířské, keramické a jiné kurzy, výuka paličkování apod.). 
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 Doprovodné programy jsme rozdělili do dvou skupin, které mají mnoho společného. 
Tzn. mohou je tedy využívat všichni podnikatelé ve venkovské turistice. 

 Představují totiž určitý image daného území, resp. onu ucelenou nabídku služeb 
cestovního ruchu široké turistické veřejnosti. 

 Proto se jednotlivým podnikatelům vyplatí znát její celkový obsah a nabízet ji společně se 
svým specifickým produktem. 

 Jako hostitelé bychom měli využívat místopisné znalosti, vědět vše o každé nově zavedené 
místní dílně, kovotepectví, výrobně šperků z kůže či dřeva, řezbářství, velikonočních 
ozdob, skla nebo keramiky 

 Snažit se domluvit pro hosty exkurze na tyto místa, čímž se pro budoucnost rozšiřuje 
klientela hostí. 

 Hospodářova žena nebo jiný člen rodiny by měl mít zpracované programy pro volný čas 
a okamžitě je použít, vnímá-li, že se skupina nudí nebo počasí je pod psa. 

 Existují však i hosté, kteří si nepřejí být vtahováni do činnosti statku nebo organizování 
jejich času a to je žádoucí vystihnout a chování hostitelů tomu přizpůsobit. 
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