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Úvod 

Správně pochopit význam a principy fungování cestovního ruchu 

vyžaduje seznámit se s kulturně sociálními aspekty, které jej do určité 

míry determinují, ale rozhodně utvářejí. Úlohami soudobého cestovního 

ruchu jsou poznávat a prožívat cizí kultury, zvyklosti, porozumět 

tradicím, náboženským a rodinným zvyklostem, umět ocenit zvláštnosti 

lidového umění, ... Zdá se, že v porozumění je základ tolerance 

v současném poněkud xenofobním světě. Proto je tak důležité pochopit 

a přijmout kulturní aspekty turismu; nestačí jen technické, manažerské 

a ekonomické vzdělání. Pro pochopení celé řady jevů a procesů je 

nezbytné zabývat se jejich samotnou podstatou, která vychází 

z kulturních pramenů. 

Přes nevyhnutelnost globalizace je stále, a zřejmě bude ještě víc, 

významná akceptace kulturní rozrůzněnosti. Na jedné straně se svět 

stává homogenním prostorem z pohledu hodnot, přání, životního stylu a 

rozdíly mezi jednotlivými kulturami, destinacemi se v mnoha případech 

stírají. Na straně druhé odlišnosti mezi národy, regiony a etnickými 

skupinami především z pohledu kulturních rozdílů nejen přetrvávají, 

v mnoha případech jsou více zřetelné než dříve (Marketing pro 

evropský trh,Světlík, 2003). Globalizace doprovázená bezprostředním 

mediálním zpravodajstvím o událostech, kvapným cestováním a 

distribucí výrobků ve světovém měřítku, má za následek vytvoření 

unifikace po celém světě. Nastala potřeba odlišení, silně pociťovaná 

nutnost uniknout stejným budovám, personálu a obchodním nabídkám 

(konference Hotel třetího tísíciletí, Easteal, 2002) . 

Po mnoho let byly hotelové řetězce globálně standardizovány. 

Splňovaly tak veškeré požadavky na ně kladené, požadavky, které 

vyplývaly z různých celosvětových dotazníků a statistik. Ve skutečnosti 
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se staly kulturními stánky přenesenými většinou investorem z jiné země 

nebo kontinentu s malým či žádným ohledem na architektonickou 

harmonii, nebo alespoň potřebou do určité míry vyjádřit místní kulturu. 

AI Bhustanův palác v Muscatu v Ománu, postavený sultánem jako dům 

pro hosty, je nyní spravován společností Intercontinental jako jedinečný 

příklad řetězcového hotelu se snahou o naprosté odlišení, tedy o úplné 

respektování místní kultury (id). 

Kultura se nedá měřit kvalitativně či kvantitativně, prostě existuje a je 

akceptována jako hlavní faktor v životě a také v obchodě, ale není 

hmatatelná. Kultura je neustále ve stavu přeměn. Co bylo našimi rodiči 

považováno za etrémní, je dnes úplně přijatelné. Příliš málo pozornosti 

je věnováno hledisku vztahů člověka ke kulturnímu prostředí - vždy se 

příliš zdůrazňuje operativní zisk a krátkodobá výhodnost (id). 

Pochopení kulturních aspektů umožňuje lépe analyzovat a definovat 

kulturní rozdíly a následně pak zkvalitňuje komunikaci a produkty 

průmyslu cestovního ruchu. 

1. Vymezení pojmu cestovní ruch 

1.1. Historický vývoj 

Lidé se přirozeně zajímají o svět ve kterém žijeme. Usilujeme o to, 

dozvědět se, jak vypadají jiná místa - jak tam lidé, zvířata a rostliny 

žijí, jaká je tam krajina a jaká je tam kultura. Lidská přirozenost je tak 

jednou z premis cestovního ruchu a lze tedy vyvodit, že cestování je 

lidem přirozené. 

Fenomén cestovního ruchu - cestování je starý přibližně jeden milión 

let a může být spojován přímo z počátky "člověka" jako živočišného 

druhu. Pozůstatky druhu Horno erectus, pocházejícího z východní a 
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jižní Afriky, byly nalezeny také v Číně a na Jávě v Indonésii . Je 

odhadováno, že migrace tohoto druhu trvala přibližně 15 000 let , což je 

vzhledem k vývoji lidstva relativně velmi krátký časový úsek . Existuje 

řada teorií , odůvodňující důvody migrací - cestování tohoto typu. 

Jednou z nejpravděpodobnějších se jeví vyhledávání zdrojů potravy a 

útěk před nebezpeč í m. Jiná teor ie říká, že lidé pozorovali migraci ptáků 

a chtěli vědět odkud ptáci přilétají a kam odlétají. Po důkladném studiu 

jednoho z posledních objevů, zachovalého těla muže nazývaného 

"iceman " (bylo nalezeno v ledovcovém poli v severní Itálii) , který zemřel 

před 5 000 lety, byl učiněn závěr , že tento muž se vracel domů do 

oblasti dnešního Švýcarska z cesty na jih do dnešní Itálie (Tourism, 

Mclntosch , Goeldner, Ritchie , 1995). Nicméně tato prehistorická 

cestování, jsou ještě příliš vzdálena tomu, čemu rozumíme "cestování" 

dnes; nebo je v některých případech ani není možno dávat do souvislotí 

s moderním cestovním ruchem. 

Specifickým druhem cestování byly objevitelské nebo obchodní cesty. 

Od časů historicky známých postav jako byl Marco Polo , Ibn Battut , 

Gristobal Golón (Kryštof Kolumbus), Ferdinand 

Magellan či James Gook je patrný stálý růst 

cestovatelských akt ivit. Dramatický krok v rozvoji 

cestovního ruchu potom představují vynálezy konce 

19. a první poloviny 20. století . Vynález parního 

stroje , později spalovacího motoru a konsekvenčně 

automobilu spolu s postupným vybudováním 

odpovídající dopravní infrastruktury - vozovek , a po druhé světové 

válce masívní rozvoj letecké dopravy včetně zřízení pravidelných 

transkontinentálních linek vedly k obrovskému nárůstu objemu 

cestovního ruchu nejen v mezinárodním ale i v transkontinentálním 

měřítku. Tento vývoj vedl až ke vzniku nového průmyslového odvětví -

jednotlivé komponenty cestování jsou dnes nazývány souhrným pojmem 
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průmysl cestovního ruchu. Stejně jako ve svých počátcích, i dnes je 

cestování ovlivňováno kulturními aspekty, které jsou někdy více, jindy 

méně patrné, ale vždy jsou jeho významnou součástí. 

1.2. Od bádání přes cestování k turistice 

Velmi zajímavý pohled na vývoj cestovního ruchu respektive cestování 

jako takového nabízí Paul Fussel v knize Abroad , kde na historii 

cestopisné literatury, která sahá od evropské renesance až k současné 

moderně ukazuje členění do tří kategorií, které reprezentují svůj "věk": 

bádání, cestování, turistika. 

Bádání, spojené s evropskou renesancí, se podílí na dobrodružné 

rozpravě. Fussel se nejen hlásí k počátečnímu podnikatelskému 

kapitalismu jako ospravedlnění imperialismu, ale zároveň vyjadřuje 

úsudek oslavující evropskou rozpínavost, která zapříčinila rozkvět 

cestopisné literatury. Je to však rozvoj buržoazní kultury 

v devatenáctém století, který stál za vznikem Fussellova "zlatého věku" 

cestopisné literatury: cestování jako studium a povolání. Nejostřejší 

komentář si Fussell schovává pro turistiku dvacátého století. 

Turistika postupně způsobuje destrukci "skutečného" cestování, jak bylo 

popsáno výše, a implicitně (podle Fussela) i konec "dobré" literatury. 

Studie se zabývá skupinou, která spadá mezi extrémní heroismus 

bádání a sprostou vulgaritu turistiky - tj. "pravým cestovatelem". Pokud 

se badatel pohybuje směrem k riziku beztvarého a neznámého, pak 

turista se pohybuje směrem k jistotě čirého klišé. Mezi těmito dvěma 

póly se nachází cestovatel, který si ponechává co největší vzrušení 

z nepředvídatelného, které je spojeno s bádáním, a tohle vzrušení 

nechává splynout s požitkem z "vědění, kde se nacházím", který je 

součástí turistiky. Mýtus "objevu" byl analyzován mnoha kritiky, např. 
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Cvetanem Todorovem nebo Martinem Greenem a kulturní dopad euro

amerického neskrývaného vyhlazování původního obyvatelstva na takto 

"objevených" územích byl pečlivě zdokumentován. 

Turistika tak představuje zánik nejen pravého cestování - bezstarostné 

cesty ve společnosti lidí stejné třídy mezi jiné lidi, kteří uznávají a 

respektují statut jedince - ale i "nejlepší" cestopisné literatury. Turisté, 

jak tvrdí Fussell, nehovoří upřímně o svých cílech a aktivitách; cestují 

v nápadných skupinách, pouze v určitých obdobích atd.: "To, co 

charakterizuje turistu, jsou pohnutky, z nichž málokteré jsou otevřeně 

sdělovány: zvýšit svůj společenský status doma a zbavit se sociální 

úzkosti; realizovat představy o erotické svobodě; a zejména získat tajný 

požitek z momentální pozice člena vyšší společenské třídy než je jeho 

vlastní, hrát roli kupujícího a utrácejícího, jehož život získává význam 

pouze tehdy, když uplatňuje moc výběrem toho, co si koupí" (Abroad, 

Fussel, 1980). Fussel jde ve své kritice postmoderní samoúčelné 

turistiky tak daleko, že dle jeho názoru doslova zničila fenomén 

cestování jako takový. Jeho největší obavou je, že záliba 

v jednotvárných pseudo-místech kontaminuje skutečná místa. Pouze 

tato skutečná místa mohou být inspirací, protože jsou "zvláštní a 

vyžadují interpretaci" (id). Bohužel, s rozvojem průmyslu cestovního 

ruchu dochází k exploataci jednotlivých destinací a postupnému 

zmenšování světa a tím úbytku skutečných míst. Tento náhled ale 

signalizuje působení významného mýtu; svět, nad kterým Fussell 

hořekuje, je svět, který jeho cestovatelé pomáhali vytvářet. Obviňování 

turistů má za následek kverulantské vyhýbání se jakémukoli 

komplexnímu hodnocení nadnárodní kultury (Questions of travel, 

Kaplan, 1996). Tyto teorie potvrzuje i Reinhold Messner, který na 

přednášce 5.10.2005 v pražském Kongresovém centru nazvané "Hory 

přenášet" prohlásil "Turismus vylučuje dobrodružství" a dodává 

"Turismus ničí vnímání světa, protože nás okrádá o tajemno a 
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nepoznané". Jako příklad uvádí 

zajištěné horolezecké trasy Via Ferrate 

v Jižním Tyrolsku, které otevřeli hory i 

běžným turistům a tím je připravují o 

zážitek z překonání obtížného. 

S ohledem na charakter Fusselovi 

studie není překvapením, že se 

prakticky nezajímá o názory těch, kteří 

tvoří skutečná místa, tedy místních 

obyvatel, domo rodců. Stej ně jako 

vytváří ideálního cestovatele, vytváří i 

ideálního domorodce. Svůj útok na 

turisty přerušuje jen na dobu nezbytně 

dlouhou k tomu, aby podnikl mimořádně zlomyslný výpad vůči 

naháněčům. Jedná se o Fusselem takto pojmenovanou kategorii oněch 

zdánlivě otravných žebráků či neodbytných podnikavců, kteří navštěvují 

letoviska, přístavy a vůbec všechna turisticky exponovaná místa 

v naději na zisk nějakých peněz od cestovatelů. "Naháněči, činí svou 

dotěrností ze současné turistiky peklo a mnoho mých vzpomínek na 

turistické výlety se omezuje na vzpomínky na konkrétní naháněče" 

(Abroad, Fussel, 1980). Naháněči tak mohou až bránit opravdovému 

cestovateli, aby opustil hotel či objevil nová skutečná místa. Obecně 

vzato, neodbytní, agresivní domorodci Fussellovi slouží jako bolestná 

připomínka nikoli toho, jak byla původní hospodářství rozvrácena 

evropským imperialismem, nýbrž toho, jak o moc lepší to bylo za časů, 

kdy cestovatel mohl předpokládat, že domorodí obyvatelé přijmou třídní 

a národnostní hierarchii bez hlasitých připomínek (Questions of travel, 

Kaplan, 1996). 

Stejně jako Fussellův čtenář může mít pokušení označit jeho kritiku 

jako antituristickou, Fussell rozlišuje mezi skutečným antíturistou a 
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skutečným cestovatelem; prvního nelze zaměňovat s druhým, jelikož 

cestovatelovým motivem není pátrání nýbrž vlastní ochrana a 

marnivost. Podle Fussella cestovatel střední třídy, který snobsky 

ohrnuje nos nad davy svých krajanů na dovolené, který odmítá nosit 

s sebou fotoaparát a který se vyhýbá hotelům a dává přednost 

autentickým či neobvyklým místům, je druh cestovatele, který zaslouží 

zvláštní pohrdání. Tento typ "turistické úzkosti" patrně signalizuje 

nespokojenost se statusem střední třídy a nezřetelné hranice mezi 

střední a pracující třídou. Ve Fussellově schématu je to vyšší třída, 

která vesele soupeří s běžnými lidmi: "vyšší třída, neobtěžovaná 

pohrdáním z jakéhokoli zdroje si s radostí rezervuje zájezdy u Linbland 

Tours nebo podniká cesty po Nilu v omezených skupinkách s výkladem 

turistického průvodce umně přestrojeného za archeologa z Oxfordu 

nebo Cambridge". 

V hierarchii cestování podle knihy Abroad existují úrovně ctnosti, 

všechny svázané s generacemi vznešeného původu: skutečný 

cestovatel navazuje na tradici, která sahá až do zlatého věku 

badatelských příběhů (a venkovské šlechty). Skutečný cestovatel 

reprezentuje rytířství vyšší střední třídy nebo demokratizaci britské 

aristokracie. Pojednání o "skutečném" cestovateli signalizuje svým 

idiosynkratickým způsobem zrození moderní postavy, která vzešla 

z toho nejlepšího v historii cestování a bádání, která cestuje diskrétně, 

nikoli však s ostýchavou skromností, která uznává privilegia a 

respektuje přesné společenské postavení ostatních jako výraz úcty, a 

která zejména věří v posvátnost objektivity a všeobecnost interpretace. 

Jakmile Fussell ve svém vysvětlování rozdílů mezi jednotlivými způsoby 

cestování a typy cestovatelů jednou dospěje ke konci, přiznává, že 

veškeré cestování je v současnosti strukturováno jako turistika: "Nyní 

jsme všichni turisté a není z toho úniku." (id). 
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Sledování hranice mezi elitním (objevitelským, vědeckým, inspirativním) 

a popu lárn ím (oddechovým, incentivn ím, obchod n ím) pojetím cestován í 

poskytuje kritický náhled přechodu z moderního na postmoderní, tj. 

vytváření specifického modernismu v kulturách modernosti. Turista však 

nemá volnost pohybovat se libovolně v liberálním světě. Pokud turista 

překračuje hranice, jsou to hranice, na jejichž vytváření se turista 

podílí; to znamená, že ekonomický a společenský řád, který vyžaduje 

"okraje" a "centra", bude vyžadovat i znázornění těchto strukturálních 

rozdílů. Turista potvrzuje a uznává sociální realitu struktur, jako jsou 

země "prvního" a "třetího" světa, "rozvoj" a "zaostalost" nebo 

"metropolitní" a "venkovská" struktura. Jako produkt narůstajícího 

volného času v průmyslových zemích, vedený potřebou přesvědčovat se 

o své identitě a postavení ve světě, který podrývá jistotu existence 

takových kategorií, se turista chová jako zástupce modernosti (id). 

1.3. Pespektivy turismu 

Moderní cestovní ruch je fenoménem, který teprve nedávno ve 

významné míře zahrnuly do svých bádání i takové vědní obory jako 

sociologie, demografie, statistika, psychologie, atd. Také pro účely 

vědeckého zkoumání jsou všeobecně uznávány čtyři perspektivy 

turismu: 

1. Tu rista 

Turista vyhledává rozličné psychické a fyzické zkušenosti či jiné 

způsoby uspokojování svých potřeb. Jejich charakter je velmi dobře 

determinován destinací, kterou si turista vybere, a aktivitami, kterými 

se zabývá. 

2. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu 

Podnikatelé vidí turismus jako příležitost dosáhnutí zisku díku dodávání 

zboží a služeb, které trh cestovního ruchu vyžaduje. 

3. Vláda či vedení hostitelské země resp. regionu nebo komunity 
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Politici vnímají cestovní ruch jako pozitivní faktor v ekonomice oblasti 

jejich působnosti ať už se jedná o zemi, region, město, místo, ... Jejich 

perspektiva je dána možností příjmů obyvatel v příslušném území, 

protože služby cestovního ruchu zaměstnávají přímo nepřímo 

velké množství obyvatel ve všech sférách služeb a celé řadě 

výrobních aktivit. Politici také vítají příspěvek k pozitivní bilanci 

zahraničního obchodu vyplývající z příjmů aktivního cestovního 

ruchu. V regionálním a ještě menším měřítku je přínosem do ekonomiky 

přímá nebo nepřímá platba tzv. městského jindy lázeňského nebo 

místního poplatku. 

4. Hostitelská komunita 

Místní lidé obvykle vidí v turistice její kulturní a zaměstnanecký (viz 

výše) faktor. Například život komunity velmi výrazně ovlivňují následky 

interakce mezi turisty-návštěvníky a hostiteli-místními. Efekt takové 

interakce může být přínosem zejména v případě řízeného cestovního 

ruchu, kdy dochází k obohacování ekonomickému i kulturnímu příslušné 

komunity. Bohužel, obvykle v případě neefektivně vedeného cestovního 

ruchu, nastává i negativní efekt - kulturní a přírodní bohatství 

hostitelské destinace může být "spotřebováno" a někdy nenávrátně 

zničeno díky příliš silnému vlivu návštěvníků; ať už vlivu početnímu, 

ekonomickému nebo kulturně-sociálnímu.Nejčastěji se objevují pozitivní 

i negativní dopady na hostitelskou komunitu (Tourism, Mclntosch, 

Goeldner, Ritchie, 1995). 

1.4. Komponenty cestovního ruchu 

Průmysl cestovního ruchu může být popsán jako komplex čtyř více či 

méně samostaných a zdánlivě nezávislých fenoménů: 
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1. Ubytován í 

Zahrnuje všechny formy od hotelů, motelů, botelů, rotelů přes zimní, 

letní nebo celoroční resorty, penziony, B+B ubytovny, kempy, caravany 

až po stany, ubytování v soukromí, time-share a condominia, apod. 

2. Stravování 

Jakákoliv forma uspokojování potřeby hladu a žízně člověka na cestách 

- různé typy restaurací, fast-foody, samoobslužné restaurace, take

away, snack bary, cukrárny, kavárny, buffety, vinárny, pivnice, bary, 

nákup potravin v maloobchodě, 

3. Doprava/Cestování 

Právě moderní, rychlé dopravní prostředky zásadním způsobem 

ovl ivn i ly rozvoj 

transkonti nentál n í a globál n í tu risti ky vůbec. Vel kokapacitn í pro udová 

letadla, motorové lodě, automobily, motocykly, autobusy, ale i technicky 

jednodušší, a člověku o to bližší, prostředky jako kola, balóny a 

vzducholodě, plachetnice, 

veslice a vory. 

4. Nákup služeb a zboží, další aktivity 

Dárky a suvenýry, předměty umělecké a originální řemeslné tvorby, 

sportovní potřeby, předměty denní potřeby, průvodcovské a tlumočnické 

služby, kulturní představení, sportovní akce, animační - tématické 

parky, festivaly, výstavy, veletrhy, návštěvy přátel a příbuzných, 

rekreační a relaxační aktivity, návštěvy pozoruhodností, zábava, 

studium a poznávání, aktivní sport, ... 

Pro potřeby této práce se blíže zaměřím na první dva jmenované 

kompenenty cestovního ruchu, protože jejich kulturologické souvislosti 

jsou nejvýraznějšími. 
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1.5. Turista a jeho psychologie 

Turisté požadující potvrzení autentičnosti a reality vlastního zážitku 

jsou, aniž by si to ovšem uvědomovali, zprostředkovateli ve vytváření 

zdání reality. Nacházení a prožívání odlišné autentičnosti jako úlevě od 

kultury, která je vnímána jako nesprávná a prázdná, přesouvá 

odpovědnost z individuální roviny do oblasti neuchopitelného pocitu 

úzkosti z prožitků běžného života. Bádání a objevování, tyto zaniklé 

pojmy z období, kdy euro-americký způsob cestování byl fyzicky i 

koncepčně obtížnější, lze rozumově vysvětlit obecnými představami o 

kulturní "rozdílnosti", představami, které lze začlenit do současného 

vnímání turistiky. 

Omezení, kladená takovou kulturní krátkozrakostí, posilují kritiku 

turistiky. Turisté jsou formováni skrze své činy, jsou stejně 

komodifikováni jako lidé a místa, která navštěvují, avšak pouze do té 

míry, do jaké provozují turistiku. Takové binární protiklady působí 

strategicky tak, že odsuzují univerzalizaci turistiky, aniž by dávaly 

prostor autentickému esencializmu mezi "domorodcem" a 

"návštěvníkem": "To, že domorodec nemá rád turistu, není těžké 

vysvětlit. Neboť každý domorodec na každém místě je potenciální 

turista a každý turista je na nějakém místě domorodec ... Avšak někteří 

domorodci - většina domorodců světa - nikam jít nemohou ... Jsou příliš 

chudí na to, aby unikli realitě svého života; a jsou příliš chudí na to, 

aby žili řádným způsobem tam, kde žijí, což je právě to místo, kam vy, 

turista, chcete jít ... (Jamaica Kincaid).". 

Nicméně i přes protikladná pojetí turistiky, jako v případě Kincaidové, 

která zdůrazňuje politické a ekonomické nesouměrnosti, představa 

turisty v pozici moderního subjektu par excellence přetrvává. Tento 

turista cestuje, překračuje hranice, volně se pohybuje, konzumuje 
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komodity, vytváří ekonomiku a zároveň je v menší či větší míře 

komodifikován. Místo jednoduchého objevování modernosti během 

procesu poznávání a dokumentování, působí turista jako svědek 

rozkladu modernosti. Turista, jak je zde formulován, poznává období, 

výrobní metody, způsoby myšlení - tento turista má pas, avšak význam 

tohoto pasu se může měnit s tím, jak se přesouváme z národních do 

nadnárodních etap. 

Turista umožňuje kritiku modernosti, ale nemůže podrývat 

eu rocentrism us modernosti. Tu rista pak nen í postmodern í kosmopol itn í 

osobou, která pro úzkostného moderního člověka představuje 

hybridnost, nýbrž specificky euro-americký pojem, který vyznačuje 

posouvající se hranice prostřednictvím cestování ve světě 

strukturovaných ekonomických nerovnoměrností. Proto turistu 

nemůžeme transformovat na primární postavu naší éry, protože turista 

je časově stejně svázán a historicky utvářen jako kterýkoli jiný tropus a 

nemůže mu být připisován význam, který nemá. Turistiku nelze 

oddělovat od jejího koloniálního odkazu, stejně jako nelze jakýkoli 

způsob vysídlování historicky překrucovat a romantizovat. Evropská 

turistika tak může být vnímána i jako procházka mezi "pomníky 

k troskám největší evropské ambice - vládnout světu." Imperialismus po 

sobě zanechal konstrukce a stopy po celém světě a turista tyto stopy 

vyhledává, ať už je tvoří skutečné pomníky na počest polních maršálů 

nebo přebudované ekonomické systémy bývalých kolonií. Turistika pak 

povstává z ekonomických katastrof jiných zemí, které je činí "cenově 

dostupnými" nebo předmětem "rozvoje", přičemž těží z dlouhých tradic 

kulturní a ekonomické hegemonie a zároveň se podílí na nových verzích 

hegemonních vztahů (Qeustions of travel, Kaplan, 1996). 

Zajímavou alternativou či odnoží k výše jmenované "Evropské turistice" 

se jeví tzv. Oark tourism. Seběhne-Ii se k místu nehody dav zvědavců, 
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je to obyčejné čumilství. Sjíždějí-Ii se k místu katastrofy davy z celého 

světa jedná se právě o dark tourism neboli temnou turistiku. Smrt a 

neštěstí lidi přitahují. Už ve středověku chodili lidé na veřejné popravy 

jako do divadla. A první organizovanou turistickou výpravou na britské 

půdě byl údajně zájezd vlakem na popravu dvou vrahů - to však až v 

roce 1883. Současný vzestup "dark tourismu" začal v devadesátých 

letech minulého století a zdá se, že ho odstartoval Spielbergův film 

Schindlerův seznam. Po uvedení tohoto filmu se totiž stala velkou 

turistickou atrakcí replika koncentračního tábora Osvětim, kterou pro 

účely natáčení nechal Spielberg postavit nedaleko Krakova. Dva roky 

se zde konaly organizované Schindler's List Tours, než byly kulisy 

strženy. I dnes jsou koncentrační tábory v Polsku a Německu 

nejpřitažlivějšími "dark" destinacemi. Každý rok je navštíví přes tři 

miliony turistů. Turisté však necestují jen do koncentračních táborů - to 

je tzv. holocaust tourism, ale objíždějí i hřbitovy (cemetery tourism), 

místa bitev (battlefield tourism) a vězení (prison tourism). Turisté však 

rádi navštěvují i místa katastrof novějších: Ground Zero v New Yorku 

nebo New Orleans jen pár týdnů po úderu uragánu Katrina. V Paříži 

dokonce byly organ izovány jízdy po trase posl ed n í cesty pri ncezny 

Diany od hotelu Ritz k tunelu u Po nt de l'Alma. Fenoménem dark 

tourismu už se zabývají i seriózní instituce, např. britská University of 

Central Lancashire spustila v září 2005 internetové The Dark Tourism 

Forum, které slouží jak akademikům, tak médiím, ale i touroperátorům. 

Formulace turisty, podle MacCannella, se podílí na hegemonní 

dynamice euro-americké kritické tvorby v modernosti. V tomto 

specifickém smyslu jeho text mapuje neúnavné pátrání po vědění a 

strukturální totalitě, která vyznačuje tolik kritických počinů. Turista i 

teoretik jsou výletníci vyžadující okamžitý přístup k autentické 

substanci nebo objektu studia: "Teoretikovo předstírání je však ještě 

větší než výletníkovo, neboť chce být cestovatelem v jiném smyslu 
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tohoto slova, chce být někým, kdo ví. Nejenže chce místa vidět, ale 

chce je také vlastnit, stejně jako ostatní výletníky, prostřednictvím 

svého většího vědění." Takové vlastnictví je však více doménou euro

amerických maskulinních cestovatelů než jejich ženských protějšků -

takovéto projevy síly mohou strukturovat představivost a touhu po 

cestování specifickými způsoby rozdělenými podle pohlaví, společenské 

třídy a rasy. 

Význam pojmů exilu a turistiky, které mají svým způsobem společný 

základ, je stanoven prostřednictvím jejich odlišnosti ve vztahu k místu 

původu nebo podmínkám umístění. Exil a turistika jsou i přes své 

odlišné účinky propojeny prostřednictvím svého strukturálního 

protikladu stejně jako prostřednictvím svých strukturálních podobností. 

Například, exil i turistika vytvářejí autentičnost. V případě vyhnance je 

místo autentičnosti nepřetržitě přesouváno, situováno v jiné zemi. 

V případě turisty je autentičnost také jinde a současnost je 

neautentická. Vyhnanec představuje jednorázové skoncování 

s minulostí, zatímco turista prožívá četné zlomy a fragmenty zážitků. 

Avšak víru v opravdovější, smysluplnější existenci někde jinde sdílí jak 

vyhnanec tak turista. Obě postavy, pokud jsou klamně převedeny do 

pozice primárních subjektů, představují melancholické hledače ztracené 

podstaty jednoty, které nikdy nelze dosáhnout (Qeustions of travel, 

Kaplan, 1996). 

1.6. Kategorizace cestovního ruchu 

Podle MacCannella všichni turisté sdílejí "hluboký zájem" o kulturu a 

společnost; tj. každý turista doufá, že překročí povrchnost turistiky a 

dosáhne "hlubšího pochopení společnosti a kultury." Expatriovaný 

moderní spisovatel i výletník tak mohou sdílet stejnou touhu po nových 

zážitcích či místech, aby "viděli" nebo "cítili" odlišnost. Mohou sdílet 
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potřebu uniknout na delší či kratší dobu z jednotvárnosti nebo způsobu 

života, který není dostatečně inspirující. Oba tak mohou hledat kdejaké 

stopy minulosti nebo alternativy moderního, které jsou odhodláni najít. 

Tento "zážitek" není rovnoměrně nebo bezproblémově sdílen každým 

člověkem. MacCannellovi "představitelé modernosti" jsou možná 

všudypřítomní, ale nelze je z globálního hlediska zevšeobecňovat. 

Nicméně, pokud jeho názory přijímáme jako specificky zaměřené na 

určitá historická uskupení, pak nám zevšeobecnění zážitku jako 

"moderního" jevu hodně vypoví o euro-americkém pojetí cestování 

(Questions of travel, Kaplan 1996). 

Jak ve své studii tvrdí Donald Horne, turisté hledají nové významy na 

jiných místech, v jiné krajině, v jiných městech a společenských 

zvycích, "i když se vrací domů utvrzení ve svých starých významech." 

Návrat domů s potvrzenými "starými" významy řeší problém určení 

reality. Horne a MacCannell tvrdí, že jako součást tohoto procesu 

zprostředkování reality všichni turisté pátrají po prokazatelných znacích 

"autentičnosti". Suvenýr nebo fotografie, rozvíjení vztahů s domorodým 

obyvatelstvem, zdokumentování zvyků, obyčejů a krajiny, nebo studium 

jazyka slouží turistovi k vyznačení vstupního portálu "brány" vedoucí k 

"autentičnosti". MacCannell popisuje hledání autentičnosti jako reakci 

na všeobecnou úzkost modernosti; to znamená, že jistota existence 

turistických památek (a míst) pomáhá zmírnit pocit unikání či 

fragmentace, který souží moderního člověka ze Západu. 

Donald Horne tvrdí, že opravdové projevy modernosti získává moderní 

člověk nervózně prostřednictvím cestování, z čehož pramení potřeba 

dokumentovat modernost. Turistika, jako výraz krize reality, trvá na 

důkazech autentičnosti. Po řizován í fotog rafi í jako součásti 

dokumentace z cest, sbírání suvenýrů, psaní pohlednic, vedení 

cestovního deníku: tyto činnosti se stávají součástí technologie 
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dokumentování "reality". Jakmile jsou turisté přesvědčeni, že našli 

opravdovou "realitu", že dospěli k "zadnímu" regionu, potřeba důkazu je 

obzvláště naléhavá. Horne upozorňuje, že pořizování fotografií buduje 

turistův vztah se světem, který vytváří pocit vědění - a tím pádem i 

moci (id). 

MacCannell i Horne trvají na tom, že turisté vyžadují potvrzení reality, 

aniž by přiznali svou roli zprostředkovatelů ve vytváření zdání reality. 

Pátrání po autentičnosti jako úlevě od kultury, která je vnímána jako 

falešná a prázdná, přesouvá odpovědnost z jedince na beztvarý výraz 

úzkosti. Bádání a objevování, tyto zaniklé pojmy z období, kdy euro

americký způsob cestování byl fyzicky i koncepčně obtížnější, lze 

rozumově vysvětlit obecnými představami o kulturní "rozdílnosti", 

představami, které lze začlenit do současného vnímání turistiky. 

Zkoumat něco, co už známe, objevovat něco, co jiní lidé vždy věděli, 

vyžaduje jistý druh kolektivního sebeklamu. Jádro pojetí turisty jako 

modelu modernosti je podstatou transformace střední třídy, euro

amerických perspektiv na všeobecné propozice. Pouze skupina, která 

má výsadu ignorovat alternativní hlediska, může pěstovat kulturní 

krátkozrakost, která se projevuje např. v kulturní produkci určitého 

druhu diskursu cestování (id). 

S ohledem na výše uvedené postoje a názory lze cestovní ruch rozdělit 

do šesti kategorií podle cílové destinace a důvodu cestování: 

1. Etnická turistika 

Cestování za účelem pozorování kulturního výrazu a životního stylu 

etnik. Typickými aktivitami v místě jsou návštěvy životního prostředí 

místních obyvatel, jejich domů, účast na rituálech a ceremoniích, když 

možné, tak účast při náboženských obřadech, ... Příkladem takové 

turistiky je výprava do oblasti Assam v Indii za tamními izolovanými 
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horskými kmeny. Nebo vevropském měřítku návštěva oblasti 

Appenzell ve švýcarských Alpách, kde geografické a klimatické 

podmínky zapříčinily značnou izolaci skupin místních obyvatel a některé 

charakteristické znaky kulturního projevu tamního etnika tak zůstaly 

zachovány bez výrazných změn. 

Tento typ turistiky vyžaduje určitou míru znalostí, zájem o poznávání 

etnik a studium před odjezdem, pro lepší a správnější pochopení 

souvislostí v projevech etnik. 

2. Kulturní turistika 

Spočívá v poznávání a, v některých případech, participaci na kulturních 

akcích a jiných formách projevů kulturní tvorby navštěvované destinace. 

Typickými atrakcemi tohoto druhu turistiky jsou folklórní festivaly, 

taneční a hudební festivaly či samostatná vystoupení, přehlídky národní 

lidové tvorby, ukázky lidových a starých řemesel, originální výstavy 

uměleckých děl, galerijní a výstavní činnost, ... 

3. Historická turistika 

Je zaměřená na pamětihodnosti a kulturní tvorbu minulých období. 

V Evropě jsou v mezinárodním měřítku typickými destinacemi Egypt, 

Řecko, Itálie (Řím). Také místa bitev či jiných dějinotvorných událostí 

jsou cílem tohoto druhu turistiky stejně jako jinak globálně i lokálně 

historicky významná místa - hrady, zámky, tvrze, kostely, katedrály, 

paláce, památníky. Historická turistika je pro svůj charakter také 

typickým představitelem masové organizované turistiky. 

Výklad nemoderního jako historie je posilován snahami o "zařazení 

předmoderního do muzea" za účelem jeho uchování v ritualizované 

nebo statické podobě. Jakmile jsou destabilizující či vzdorující prvky 

kultury označeny jako "mizející", "ohrožené" a "místní", lze je 

navštěvovat. Cesty turistů na jiná místa s cílem pozorovat podmínky 
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nebo zvyky, které lze stejně dobře pozorovat "doma", nejsou dostatečně 

atraktivn í. 

4. Environmentální turistika 

Je podobná etnické s tím rozdílem, že tato je primárně zaměřená na 

přírodní atrakce a originálnosti či zvláštnosti životního prostředí dané 

destinace. Cestování v duchu "zpět k přírodě", agroturistika nebo 

skauting spadají také do této kategorie. Příkladem destinací jsou ve 

světovém měřítku Niagarské vodopády, Sahara, deštné pralesy, 

globálně významné přírodní parky, Island a v lokálním měřítku to jsou 

místa jako Český ráj a jeho pískovcová města (od roku 2004 instituce 

oficiálně usilují o zapsání mezi první přírodní lokality světového 

kulturního dědictví UNESCO na světě), jeskyně Macocha, Boubínský 

prales, apod. Environmentální turistika je spojena s k přírodě šetrnými 

aktivitami jako jsou fotografování, horolezectví, pěší výstupy terénních 

vrcholů, splavování řek, přírodní koupání. 

5. Rekreační turistika 

Spočívá v sportovních aktivitách, lázeňství a balneo službách, 

opalování a sociálních aktivitách v relaxační atmosféře a prostředí. 

Destinace pro rekreační turistiku jsou promotována působivými 

barevnými obrázky písku, moře, vody, sněhu, ... a šťastných relaxujících 

lidí. Smyslem takové propagace dát potencionálním turistům pocit, že 

nelze relaxovat jinde než na báječné sjezdovce, palmami obklopené 

pláži, skvělém golfovém hřišti, atd. Místa jako Las Vegas nebo O isn ay 

Land Park nabízejí ještě jiný druh rekreační turistiky - gambling, "nikdy 

nekončící" kabaretní show, estrády, programy nebo možnost přenést se 

alespoň dočasně do světa fantasie a představ. 
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6. Obchodní turistika 

Je založena na pořádání veletrhů, kongresů, konferencí, seminářů, 

symposií, výročních setkání apod. Poddruhem obchodní turistiky je tzv. 

incentivní turistika, která je charakterizována společnými firemními 

akcemi výjezdní zasedání, školení, semináře, team-buildingové 

aktivity, apod. Pro obchodní turistiku je také charakteristické, že vždy 

je kombinována s některým z aspektů ostatních typů turistiky. 

Výše uvedené rozdělení turistiky podle účelu a destinace je základní a 

téměř vždy platí, že jednotlivé typy nezůstávají autonomní, prolínají se 

mezi sebou, zahrnují atributy více typů turistiky. Nicméně vždy 

dominuje jeden z typů a pro efektivní řízení a organizování cestovního 

ruchu je důležité jej identifikovat. 

Tabulka níže ukazuje, poměrové složení podle důvodů turistické 

návštěvy ČR v roce 2002. 

Hlavní důvody návštěvy ČR v roce 2002 (turisté) 

dovolená,rekreace, poznání I holiday, recreation, 
knowledge 

návštěva příbuzných , známých I visiting friends 
and relatives 

služební, obchodní cesta I business trips 

aktivní dovolená (turistika, sport) I tourist or sport 
targets 

návštěva kultur. akce, festivalu I visiting a cultural 
event 

nákupy I shopping 

tranzit I transit 

účast na kongresu , semináři, veletrhu I congress, 
seminar or trade fair 

léčení v lázních, zdravotní pobyt! spa treatment or 
health visit 

návštěva sportovní akce I visiting sport event 

studijní pobyt I studying 

jiný důvod I other reasons 

.iII ••• IIIiI.IIi. 53,5~/o 

18,9% 

l1li ••••••••• 49,2% 

Iii •• 16,9% 

:' "Ii Ť~risté" h~~risis" " " " " " • 

: • Jednodenní návštěvníci I : 

:. " " ?~~?~y" ~s~t~r~ " " " " " " : 

Zdroj : Czech Tourism , Výsledky průzkumu zahraničních návštěvníků ČR , 2002 
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Cestovní ruch má značný význam pro ekonomiku České republiky - lze 

ho vyčíslit výší devizových příjmů ČR z příjezdového cestovního ruchu. 

V roce 2007 tyto příjmy dosáhly hodnoty 133,8 mld. Kč. Devizové příjmy 

z cestovního ruchu pozitivně ovlivňují platební bilanci ČR, zejména 

bilanci služeb. V roce 2007 dosáhlo saldo devizových prlJmu 

z cestovního ruchu 60,3 mld. Kč a podíl devizových příjmů z cestovního 

ruchu na devizových příjmech ze služeb činil 39 %. Na exportu se 

v roce 2007 devizové příjmy z cestovního ruchu podílely 5,4 %. 

2. Ubytování 

Od starověku se lidé vydávali na cesty obchodní, diplomatické, studijní, 

na vojenská tažení, náboženské pouti nebo jen z prosté existenční 

nutnosti. Důsledky setkávání lidí různých řečí, kultur a náboženství 

nelze dohlédnout, neboť díky intenzivnímu cestování miliónů lidí se od 

antického starověku vytvořily nejenom v Evropě společné rysy, které 

tvoří podstatu naší civilizace. Cestovat představovalo v minulosti být 

vystaven přírodním živlům; člověka ohrožovaly nemoc, sucha, vedra, 

mrazy pak na moři bouře i bezvětří. Kdo se vydal na cesty trvající 

měsíce a roky, táhl sotva znatelnou cestou, přes lesy a močály, 

ohrožován lidmi, zvířaty i živly; bez perspektivy domácího přístřeší, a 

prostřeného stolu. Většina lidí cestovala pěšky nebo případně koňmo 

a primitivní vozy byly v divokém terénu často na obtíž. 

Na každé cestě však lidé řešili základní problém nalézt během 

cestování ubytování se stravou. Prostší případně i honosná zařízení 

splňující oba požadavky mají svoji dlouhou historii, která vypovídá 

nejenom o stupni hospodářského vývoje, ale i o kulturní úrovni 

společnost, dějinách architektury, politických událostech 

každodenních lidských příbězích. Je to dlouhá historie, která dělí, první 

nuzné ubytovací přístěnky z druhého tisíciletí před naším letopočtem od 

dnešních hotelových řetězců, poskytujících všemožný domácí i pracovní 
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luxus, včetně připojení na internet (Vybrané kapitoly z dějin 

gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

2.1. Historický vývoj ubytovacích služeb 

Po rozdělení a rozpadu římské říše ve 4. a 5.století zanikl původní 

význam římských komunikací; k jejich devastaci přispělo i dlouhé 

období stěhování národů, které v podstatě trvalo až do 9. století. Jako 

první se na cestách raného středověku objevily panovnické družiny. 

Motivem jejich cest byly důvody politicko-náboženské; např. putování 

14 českých knížat do Řezná (r. 845) za pokřtěním, nebo poselstvo 

moravského knížete Rostislava r. 863 do Cařihradu. Touhou většiny 

cestovatelů-křesťanů bylo ovšem nepochybně shlédnout Svatou zemi. 

Jako první český poutník s tímto cílem se uvádí pražský kanovník 

Asnius, který ještě před rokem 1092 došel do Jeruzaléma, jak píše ve 

své kronice Kosmas. Jeho příkladu následovala i řada dalších poutníků, 

ať již duchovních nebo šlechticů. Roku 1163-69 putoval do Svaté země 

např. Jindřich, bratr krále Vladislava, a mnoho dalších až k Husovu 

příteli Jeronýmu Pražskému. 

Během velkých přesunů desítek národů a kmenů se o udržování silnic a 

cest nikdo nestaral a umlkl i antický rozvětvený obchod. Teprve od 10. 

století, v souvislosti se šířením křesťanství a rozvojem městské 

civilizace, se opět objevují na blátivých cestách raného středověku 

kupecké vozy a skupiny poutníků. Počínaje 13. stoletím se v celé 

Evropě výrazně zvýšil cestovní ruch. Vedle poutníků a řeholníků, kteří 

křižovali Evropu na cestách za svatými místy, to byli především 

obchodující měšťané, kteří převáželi zboží mezi jednotlivými městy. V 

důsledku rozvinutějších hospodářských podmínek vznikaly nové 

komunikační sítě, na jejichž udržování dbali svým nařízením především 

panovníci. Udržované cesty nesloužily pouze k obchodním účelům, ale i 
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k cestám poselstva panovníků, vyřizujícího diplomatické záležitosti. 

Zvláště pro ně se budovaly sítě opěrných bodů zaručujících poslům 

jisté ubytování. Ubytování domácích poslů se stalo např. v Čechách 

zemskou povinností a obyvatelé hradského obvodu museli u sebe 

ubytovávat královské úředníky a zajistit jim stravu. Důležitou roli ve 

středověku představovaly první cestopisy; byla to spíše vyprávění o 

dalekých zemích, která měla svůj základ v dílech veršovaných, v 

eposech a románech nejen světských, ale i biblických a vůbec 

náboženských. Tato díla povětšinou vznikala v klášterech, které byly 

ohnisky středověké vzdělanosti. Zásadní průlom do cestopisné 

literatury však znamenalo vyprávění benátského kupce Marca Pólo, 

který sepsal své zážitky o putování do dalekých asijských zemí, na 

Dálný východ a do Číny. Pobyt Marka Póla se protáhl na 17 let a v jeho 

díle je řada cenných svědectví o úrovni "hotelnictví" v nekonečně 

vzdálených exotických krajích: "U východu města Kambalu jest se 

všech stran cest mnoho, jímižto jdú do okolních vlastí. A na každé 

cestě královské zapět a dvaceti mil jest vždy jeden čistý příebytek, v 

nichž jest krásných palácuov několiko ... I slovu ti příbytkové jejích 

jazykem Zamb, tj. příebytkové končší. V těch hospodách jsú lože i 

všeckny věci, což třeba pocestným lidem. II Spis Milion Marca Póla byl 

přeložen i do češtiny a již koncem 14. století rozněcoval svým 

vyprávěním o exotických zemích fantazii středověkých lidí. Podobný 

význam měl i spis tzv. Mandevilla, který však oproti Milionu je plný 

smýšlených fantazií. Cestopis "nadaného lháře" Mandevilla se do Čech 

dostal zásluhou překladu z pera Vavřince z Březové a byl pořízen za 

krále Václava IV. 

2.1.1. Klášterní azyl, hospitium 

Na psaných i kreslených cestovních itinerářích se objevily jako hlavní 

orientační body spolu s hrady a městy i význačné kláštery. Již od 11. 
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století začala být mapa Evropy pokryta stovkami klášterů, které byly po 

celé období středověku místy vzdělanosti a pohostinství. Křesťanská 

výzva o pomoci bližnímu zde našla naplnění. Četná místa v Novém 

zákoně přímo naznačují, že lidé se mají starat o lidi na cestách a 

nabízet jim pohostinství: "Všichni hosté, co přijdou, mají být přijati jako 

Kristus, neboť on sám řekl: "Byl jsem cizí a přijali jste mnel/. Od prvních 

stoletích křesťanství se také jednotlivým obcím ukládalo, aby ubytovaly 

především souvěrce. Podobná ustanovení si vytvářely i židovské obce, 

které měly za povinnost zřizovat při synagogách útulky pro osoby 

židovského vyznání. Do klášterního zázemí se uchylovali nejenom 

zbožní poutníci, ale i šlechtické družiny, kupci, studenti a v neposlední 

řadě i vyděděnci ze společnosti. 

Na cestující bylo pamatováno již při stavbě každého kláštera, neboť 

kláštery také udržovaly rozmanité styky (duchovní, hospodářské i 

kulturní) s kláštery v zahraničí; cesty do generální kapituly, na volbu 

generála řádu, apod. Jakýmsi prototypem novodobého hotelu se stal 

klášter v St.Gallen založený roku 820. Při klášteru se rozkládalo 

zemědělské hospodářství, které členy komunity zásobovalo všemi 

potřebnými potravinovými produkty. V oddělené části kláštera bylo pro 

cestující zřizováno hospitium, kde se nalézaly samostatné místnosti s 

postelemi. Ubytování, strava a obsluha, se řídily podle důstojnosti 

hostí, neboť nejde o to, aby "byli biskupové a hrabata společně s 

chudáky 1/. Klášterní kuchyně pro hosty i samostatně vařila a často počet 

strávníků dosahoval několika desítek u tabule. Podobně jako při 

ubytování hrálo společenské postavení svou roli, tak i strava 

odpovídala důstojnosti cestujícího. Druh a množství stravy pro chudé se 

pochopitelně lišily od stravy šlechticů nebo vyššího kléru. 

Pokud to vybavení dovolovalo, měly se jednotlivým společenským 

vrstvám poskytovat oddělené ložnice. Plán počítal s celami pro mnišské 

hosty, nocležnou pro chudé a domem pro vybrané hosty. Tento dům měl 
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uprostřed jídelnu s ohništěm, po stranách vytápěné ložnice a dokonce 

latrínu s osmnácti "sedáky". Pokud měl někdo větší doprovod, pak 

mnoho sloužících spalo ve stanu nebo někde za větrem. Jelikož hosté 

nebyli podřízeni mnišské disciplině a často se rozjařili, byl dům pro 

hosty vzdálen od ložnic mnichů. Ubytovny pro chudé byly mnohem 

prostší a bez latrín; chudí mohli vykonávat potřebu ve stájích, jak se to 

provádělo ve venkovských krajích ještě dlouho do novověku. Kláštery, 

které ležely na frekventovaných cestách poutníků, zřizovaly i ubytovny 

velkých rozměrů. Během zbožných poutí do svatých míst byly kláštery 

náporem poutníků často přeplněny. Někdy se v těchto případech 

otevíraly pro přenocování poutní kostely. Klášterní pohostinství tak 

mnohde přerůstalo meze prostého křesťanského pohostinství z 

milosrdenství a stávalo se i výrazně podnikatelskou činností. 

Vedle klášterů se cestujících a poutníků ujímaly i tzv. hospítía (špitály), 

které se měly starat nejenom o cizince a poutníky, ale také o lidi staré, 

nemocné a siroty. Tato hospitia byla zakládána nejenom při kostelech, 

ale také rytířskými řády, řádovými bratrstvy a dokonce i městy. 

Jejich síť byla namnoze dostatečná a např. ve střední Itálii na cestě 

vedoucí do Říma stál špitál na každém pátém kilometru; dodnes se 

horské hotely v Alpách označují jako Hospíz. Ve velkých ložnicích spali 

muži a ženy odděleně a dokonce se zřizovaly oddělené ohřívárny. 

Cestujícím však hrozilo jedno nebezpečí, totiž že se nakazí od 

nemocných, kteří leželi za pouhou zdí. V nevalných hygienických 

podmínkách tehdejších špitálů byla nákaza nasnadě. Zvláště v dobách 

velkých morových epidemií se špitály stávaly ohniskem 

choroboplodných zárodků, které mohli cestující roznést do dalekých 

krajů. Vzhledem k tomu, že špitály žily z milodarů světské a církevní 

vrchnosti, závisela strava na nepravidelných příjmech a tomu také často 

odpovídala. Přesto však byla vždy poskytována alespoň v podobě dvou 
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denních jídel. Špitály v odlehlých krajích poskytovaly cestujícím 

neocenitelnou pomoc. Kromě ubytování a stravování značily cesty a 

poskytovaly v nepřehledné krajině i průvodce. 

2.2. Ubytování ve městě 

Neodmyslitelnou součástí geografického, duchovního a hospodářského 

prostředí středověku jsou od 12. a 13.století i města, která se stala 

ohnisky výroby a středisky trhu. Středověké cesty opět ožily obchodním 

ruchem a vedle výměny zboží mezi městy a venkovem se začíná 

rozvíjet dálkový obchod. Na cesty se mohli ovšem vydávat jenom 

obyvatelé svobodných měst, zatímco velká masa venkovského 

obyvatelstva byla připoutána feudálními svazky k půdě a jednomu 

místu. Teprve ve městech se funkčně rozdělily ubytovny na špitály s 

převážně charitativní povahou a hospody pro pocestné, které měly 

někdy charakter korporativní: ubytovávaly obchodníky, tovaryše a jiné 

cestující. V Praze to byla např. známá celnice v Týnském dvoře 

(Ungelt), kde bylo i skladiště pro zboží a ubytovací hostinec pro kupce 

a jejich doprovod. 

2.2.1. Zájezdní hostinec 

Přibližně od počátku 14.století vznikaly v každém větším městě před 

branami měst i uvnitř zájezdní hostince, které poskytovaly základní 

přístřeší včetně stravy. Středověké město bylo složitým 

architektonickým organismem, spojujícím vždy několik časových 

stavebních vrstev. Také u domů, jejichž vývoj se uskutečňoval 

postupnými adaptacemi starších půdorysů, se vyhranil průjezdový typ, 

který byl vhodný k provozování zájezdního hostince. Charakteristické 

pro něj bylo, že při ulici měl vstupní, obchodní, výrobní a 
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shromažďovací prostory. Průjezd vedl do dvora se stájemi a různými 

přístěnky vybavenými komorami ke spaní. 

V husté zástavbě zvláště velkých měst, kde průčelí domů obrácená do 

ulic splývala, vyvstal problém orientace. Od 14. století se proto objevují 

prvn í i ndivid uál n í vid itel ná označen í. Podobně jako v antickém Římě se 

pro označování veřejných zařízení-hostinců používala domovní 

znamení. Nad stavením byly zavěšovány ozdobné malované štíty se 

jménem hostince nebo jeho majitele. Byly různorodá a zároveň 

označovaly co návštěvník může uvnitř očekávat. Věnec označoval 

oprávnění k čepování piva nebo vína a kolo bylo signálem, že cestující 

se mohou uvnitř i ubytovat. Vyjma obecně platných nařízení proti 

opilosti, hazardním hrám nebo nevěstkám, městští konšelé 

nepředepisovali, jak má vypadat úroveň ubytovacího zařízení. Ve 

městech byli hostinští organizováni v cechu a jejich počty byly 

omezeny. Držení hostinského povolení se dědilo a bylo pravoplatným 

majetkem rodů. Ceny nebyly jednotné a pochopitelně, že často při 

velkých panovnických vjezdech ihned závratně stoupaly. 

Ve středověkých městech, která ještě dlouho do novověku postrádala 

kanalizaci a tekoucí čerstvou vodu, nebylo ubytování nějakým luxusem. 

Kupec sotva nalezl primitivní postel v temné světnici, zatímco doprovod 

spal ve stáji na slámě se zvířaty, nebo v improvizovaném přístěnku na 

dřevěných lavicích. K zájezdnímu hostinci při náleželo většinou i menší 

hospodářství, které poskytovalo základní potraviny pro stůl cestujících. 

Většinou se podávala masa vařená, kašovité pokrmy, nezbytný chléb a 

ve městech i pivo. Úprava jídel probíhala často v místnosti, kde se 

jedlo a talíře i poháry byly ještě dlouho za středověk z hrubé keramiky 

(hrnčiny); pravidlem bylo, že každý cestující má sebou i vlastní nůž a 

lžíci. 
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Otevření středověkých obchodních tras po moři nepřineslo žádnou 

převratnou změnu, neboť mezi severem a jihem se obchodovalo již 

dávno předtím cestami po souši (solné stezky). Cesty po moři byly 

spíše určitým doplňkem k existujícímu obchodu a výsledkem nových 

ekonom ických, pol itických a tech nických podm ínek. Výhody ná mo řn í 

cesty navzdory zdlouhavé plavbě spočívaly v nižších nákladech a v 

možnosti převážet větší tonáže. Riziko přitom bylo rovnocenné, ať již 

šlo o nástrahy moře nebo o lidské selhání Až do Kolumbova objevení 

Ameriky se cestování po moři omezovalo na plavbu při důvěrně známém 

pobřeží. Záchytnými body byly přístavy, které se většinou nacházely v 

dostatečné vzdálenosti od moře, ponejvíce v ústí řek (Hamburg, 

Bruggy, Bordeaux apod.) Přístavní města byla živoucím hospodářským 

organismem a důležitými opěrnými body pro dálkový obchod. Setkávali 

se zde lidé z celé Evropy a v každém přístavním městě kupci určité 

národnosti zakládali vlastní ubytovací základny. Na mnoha místech 

Francouzi, Italové, Holanďané nebo Němci pronajímali objekty, ve 

kterých se ubytovávali jen lidé jejich národnosti. Zde mohli spát, jíst a 

dokonce skladovat vlastní zboží nebo s ním obchodovat. K vybavení 

objektu patřily kuchyně, nálevny a pokoje, které si kupci mohli 

pronajímat i na delší dobu. V Benátkách, které byly až do vrcholného 

středověku střediskem obchodu s Východem, si němečtí kupci založili 

Fondacío deí Tedeschí ležící v honosné benátské čtvrti; k dispozici zde 

měli všechny vymoženosti "hotelového ll ubytování. Prostí námořníci 

spali buď na lodích nebo ve špinavých čtvrtích přístavního města v 

pochybných "špel uň kách II. 

2.2.2. Zrod klasického hotelu 

Teprve okolo poloviny 19. století se v metropolích a lázeňských 

střediscích začal vyvíjet typ hotelu, který známe dnes. Velké hotely 

vznikaly především u velkých železničních nádraží, která byla situovány 
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do středu metropolí. Jejich adresy se uváděly v tištěných průvodcích 

měst spolu s doplňující charakteristikou, cenami a zvláštní nabídkou. 

Nejdůležitějším impulsem pro vznik klasického typu hotelu byla bouřlivě 

se rozvíjející železniční doprava po polovině 19. století. Cestování se 

díky vlakům až desetinásobně zrychlilo oproti minulosti. Nastaly 

obrovské přesuny lidí a člověk nyní mohl opouštět svůj domov i na 

několik dní a přebývat v jiném místě. I v druhé polovině 19. století však 

cestování s ubytováním zůstávalo stále výsadou obchodníků a 

zámožných vrstev zvláště v Evropě. 

Zcela odlišná situace byla ve Spojených státech amerických. Velké vlny 

přistěhovalců v tomto období vyvolaly potřebu přechodně ubytovávat 

desítky tisíc lidí v jednom městě a často i na další dobu. Ve velkých 

městech východu i na západním pobřeží vyrůstaly v té době obrovské 

budovy se stovkami pokojů, restauracemi, vlastními kadeřnickými 

krejčovskými salony a dalšími službami. Odtud byl jenom krůček k 

vytváření společností, které vlastnily i několik hotelů a byly tak 

položeny základy hotelové sítě. Tento nový organizační prvek 

Američané dále rozvíjeli až k dnešním dnům. Souběžně vznikaly i 

pensiony a k pozoruhodnostem patřily i "hotely na kolejích"; spací 

vagóny s dokonalým restauračním zázemím slavné společnosti Pullman, 

jejichž obdobou v Evropě byl slavný Oríent-Express. 

Hotely se stávaly chloubou měst a metropolí a oproti stále četným 

zájezdním hostincům se od nich odlišovaly především architektonickým 

pojetím, které odráželo nové požadavky doby. Přední hotely byly 

stavěny v duchu převládajícího historismu, který odrážel stavební 

programy minulosti. Na přání objednavatelů vznikaly reprezentativní 

budovy v neogotickém, neorenesančním či neobarokním stylu, které 

chtěly napodobovat pompézní palácové stavby minulosti, aby dodaly 

majestátnosti svému významu. Bohatý a okázalý vrcholně renesanční a 
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barokní sloh eklektické architektury došel v Evropě největší obliby ve 

Vídni, Paříži a zvláště u nově vznikajících hotelů v západočeských 

lázních. Jeden ze zakladatelů moderní architektury Le Corbusier při 

návštěvě Karlových Varů v roce 1930 o městě např. prohlásil, že 

připomíná šlehačkový dort. 

Architektonický styl některých hotelů se často shodoval s 

architekturou nádraží, kde převažovalo secesní pojetí. Hotely vznikající 

"na zelené louce ll navrhovali přední architekti, kteří již respektovali 

nově se rodící požadavky na hygienu provozu. Tento rys byl patrný 

zvláště u hotelových budov v lázních, které byly koncem 19.století 

hlavními středisky společenského života evropské smetánky. V hotelové 

dispozici se kladl důraz zvláště na vstupní halu, která byla hlavním 

zprostředkujícím prostorem, odkud začínal nástup do jídelen, salonů, k 

výtahu a do pokoje; hala (foyer) byla výkladní skříní hotelu a její 

interiér připomínal často šlechtický salon kombinovaný s botanickou 

zahradou. Dalším důležitým prvkem byla hotelová jídelna, neboť až 

dosud hosté jedli v zájezdních hostincích v místnosti, která byla 

převážně kuchyní i výčepem zároveň. Právě do jídelen hotelů vstoupila 

s plnou silou gastronomie 19. století. V lepších hotelech byl již 

dostupný základní komfort dnešních dnů, zvláště po zavedení 

plynového a elektrického osvětlení. Již sama existence klíčových 

hotelových staveb poslední třetiny 19. století byla závislá na 

technickém pokroku. Všechny dřívější hotely mohly být umístěny v 

podstatě v téže budově, tradiční městské zděné formě. Avšak než 

uplynuly tři čtvrtiny století objevil se hydraulický výtah (1870), ústřední 

topení, pneumatické poštovní spojení a telefon(Vybrané kapitoly z dějin 

gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

Městské a živnostenské úřady přísně dbaly na to, zda jsou dodržována 

všechna nařízení o hygieně a hoteliérství byla koncesovaná živnost, 
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kterou mohly obdržet osoby "pouze mravně a odborně způsobilé 1/. 

Úřední věstníky dopodrobna uváděly i požadavky na personál, jeho 

způsobilost a dokonce i skladba podávaných nápojů podléhala 

zvláštnímu povolení za účelem zdanění. Hotely byly děleny do několika 

tříd a již okolo roku 1900 se stávaly i centrem společenského života 

měst. Tato tradice je stále živá; např. v New Yorku hotel Waldorf 

Astoria, v Monacu hotel Negresco, v Paříži hotel Ritz nebo v Karlových 

Varech hotel Pupp apod. 

2.3. Etymologie vybraných pojmů cestovního ruchu 

Po dlouhá tisíciletí cestovat znamenalo opustit důvěrně známý domova 

vydat se do neznáme ciziny na delší výpravu, spojenou s jistými riziky. 

Na druhé straně se pocestný mohl spolehnout na lidskou solidaritu, 

neboť ne každý byl objektem podezření. Přesto však cestování bylo až 

do 20. století spíše výsadou těch, kteří měli čas a peníze. V antickém 

Řecku pro existenciální situaci související, s opuštěním domova vznikl 

pojem apodémein, který vyjadřoval situaci odcestovat, žít vezme. 

Pokud se podíváme na jiné jazyky, pak ve francouzštině i angličtině 

nalezneme voyage, v italšťině viaggio_ španělsky viajo. Původ těchto 

slov odkazuje na latinské viaticum (via cesta) nebol, co je nutné brát na 

cestu. Anglické travel se odvozuje z francouzského travail - práce, 

úsilí, zatímco německé reisen pochází ze staroněmeckého risan -

vstávat, zvedat se. Novodobý internacionálně používaný pojem turismus 

(fr.tourisme) je odvozený z tour označující kruhový pohyb. 

Podobné jazykové ukotvení vycházející z antické tradice Evropy lze 

nalézt i při analýze slov souvisejících s opuštěním domova, kdy jde o 

nutnost nalézt obydlí k dočasnému pobytu, nebol, ubytováni v širším 

slova smyslu. Běžně používaný anglický výraz accommodation vychází 

z latinského commodum pohodlí, zatímco francouzské accommodation 
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značí přizpůsoben, se. V německy mluvících zemích se od středověku 

používala pro přechodná ubytovací zařízení slova Gasthaus, Gastnotí 

starší Herberg. V Anglii se od středověku užívalo označení Inn dosud 

platné především na anglickém venkově. V češtině se dříve užívalo 

hovorových slov formanka i germanismu herberk. 

Situaci na cestě, pokud jde o nalezení přístřeší, přesněji vyjadřuje 

slovo hotel, které se od první třetiny 19. století stalo zastřešujícím 

symbolem. I tento pojem však prodělal svoje významové peripetie. Ve 

francouzském prostředí je hotel definován jako dům zařízený pro 

ubytování cestujících (fr. háte - host). Zároveň je i synonymem pro 

šlechtický palác a ve městě se takto označuje též budova radnice 

(Hotel de vil/e). Francouzské označení je odvozeno od latinského hostis 

cizinec a hospitium pohostinství případně pohostinný dům. I další slova 

z latinského základu jako hospitalis označovala noclehárnu s možností 

stravy. Jak patrno, slovo hotel může být mnohovýznamové neboť odráží 

zákruty ve vývoji lidské civilizace. Slovo hotel však zdomácnělo v 

evropském prostoru teprve od počátku 19.století a postupně nabývalo 

dnešního mezinárodního významu. Od něho se odvíjela i další slova 

související s činností okolo hotelu (fr. hoteliér majitel hotelu, hátel/erie 

hotelnictví). Dynamiku vývoje směřující k dnešnímu hotelovému modelu 

postihují např. starší slovníky česko - německé z druhé poloviny 19. 

století, které slovo hotel ještě překládají jako velkohostinec, aby v 

češtině zdomácnělo již kolem roku 1880. 

V souvislosti s rozvojem cestování v druhé polovině dvacátého století 

se v anglosaské oblasti vynořují další pojmy, které postihují aktuální 

situaci globálizujícího se trhu : Hotel Industry, Hospitality Industry -

hotelový průmysl. Do češtiny se zavedl poněkud kostrbatější překlad -

hotelnictví - jehož plný smysl může nezasvěceným unikat. Ani autoři 

Slovníku spisovného jazyka českého (Akademie věd, Praha 1971) 
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nehledali další slovní možnosti, které by postihly měnící se situaci. Pod 

heslem hotelníctví je uvedeno, že "jde o organizaci a činnost hotelů". 

Uvedený pojem je tradičně odvozený od francouzského slova hotel, kdy 

jeho obsah je definován jako " zpravidla větší podnik zařízený na 

přechodné ubytování osob dočasně se zdržujících v některém místě, 

poskytující zpravidla i stravování a občerstvení"(Vybrané kapitoly 

z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

Na cesty za obchodem, poznáním, kongresem i za běžnou turistikou se 

po druhé světové válce začaly vydávat stovky milionů lidí. Světové 

statistiky každoročně udávají stále vyšší počet cestujících. Na jejich 

jednotlivé nejrozličnější požadavky reaguje a odpovídá svět 

hotelnictví. Změna životního stylu euroatlantické společnosti přinesla 

jinou dynamiku do hotelové tradice, která se utvářela bezmála od 

poloviny 19. století. Nové požadavky turistického průmyslu neboli 

cestovního ruchu určují jiné souřadnice hotelnictví z hlediska potřeb 

poptávky. Na řešení situace se nyní podílejí celé týmy specialistů 

počínaje finančními a devloperskými společnostmi, architekty, 

odborníky v gastronomii i dopravě a konče cestovními společnostmi. 

Ne nadarmo se proto hovoří o symbióze cestovního a hotelového 

průmyslu Hotel Industry s návazností na velké turistické a dopravní 

společnosti. 

Chceme-Ii dnes za pomoci internetových prohlížečů vyhledávat heslo 

hotel, není to tak jednoduché vzhledem k téměř nekonečným 

informačním možnostem internetu. Pokud neznáme samostatnou 

webovou stránku určitého hotelu, pak se při zadání hesla hotel, 

nejenom na českém portálu Seznam, ale i na slavných amerických 

Yahoo i Alta Vísta objeví heslo hotel pod ikonami Accomodatíon, 

Tra vel, případně v různých doménách, např. "where do we go from 

here ?". Vlastní heslo hotel je zde skoro vždy ve společnosti dalších 
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ubytovacích nabídek, které odrážejí potřeby neustále se přesunující 

populace za krátkodobou prací, odpočinkem nebo za klasickou 

poznávací turistikou. Z možností, které nabízí český portál Seznam je 

klasické heslo hotel abecedně obkrouženo i jinými variantami, které se 

nabízejí cestovateli. Ten může k pobytu zvolit: apartmány, chalupy, 

chaty, farmy, hotely, kempy, lázně, penziony, přivát, rekreační 

střediska, tábory, ubytovny, apod. Podobně i na zahraničních portálech 

hotel figuruje jako součást různých nabídkových variant. Např. 

Recreations andSports, Study and Travel, Líving there, atd. 

Srovnáme-Ii tyto vějíře nabízených možností se situací před 20 - 30 

lety zjistíme, že tehdejší adresáře byly vzácně jednoduché. Pod přímým 

heslem hotel nebo ubytování si cestující mohl celkem jednoduše vybrat 

jemu odpovídající hotelový standard, symbolizovaný většinou počtem 

hvězdiček. Tento standard byl však dítětem z konce 19. století, kdy se 

v souvislosti s novověkou civilizací hotel vyhranil jako prototyp 

ubytovacího zařízení. Dnešní hotel přestal také být výsadou centra 

metropole a může být na mořském pobřeží, v horách, nebo uprostřed 

zajímavé přírody. 

Jestliže před 2. světovou válkou bylo místo pro hotel určeno železniční 

křižovatkou ve městě, pak dnes platí další hlediska v jiné, rozšířené 

podobě. V Madridu sousedí hotel Ritz, odkoupený společností Orient

Express Hotels, s Burzou, Pradem a Muzeem Thyssen. Mandarin 

Oriental Tokyo nabídne v roce 2006 panoramatický pohled na císařský 

palác a jeho zahrady. V Hongkongu v Mandarin Oriental mají hosté 

možnost pozorovat pomocí kukátka hemžení při nalod'ování v přístavu; 

na druhém břehu, v hotelu Peninsula, je na pokojích k dispozici 

dalekohled. Když schází místo, tak se renovují původní objekty. Svědčí 

o tom Park Hyatt v Rue de la Paix v Paříži, kde se o metr navýšilo 

památkově chráněné průčelí, aby se dosáhlo úrovně ostatních čtyř 
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domů, které jej tvoří. Zpoždění dohánějí i města z bývalé východní 

Evropy. Zvláště Budapešť, kde jsou historické stavby poslední dva roky 

renovovány: Novotel Centrum Paláce ve stylu art déco, Andrássy ze 

skupiny Small Luxury Hotels spojuje styl Bauhausu (1937), zatímco 

Gresham restaurovaný společností Four Seasons odhaluje kouzlo 

secese. V odlišném duchu je Grand Hotel v Tai-pej, kde červené sloupy 

evokují vchod do císařova paláce. Nejvyšší luxus se projevuje zvláště 

ve vnitřním uspořádání prostoru. To, co odlišuje např. hotely Formule 1 

od řetězce Ibis, je velikost pokoje. To samé platí i u té nejvyšší 

kategorie s výjimkou tzv. "boutique hótels", hrajících si na diskrétnost. 

Např. postel musí mít správnou tvrdost; v hotelech Four Seasons mají 

tak dobrou pověst, že si je zákazník může objednat domů. V síti 

Kempinski jsou to jemná prostěradla, lehká deka a obrovský výběr 

polštářů. V hotelu Park Hyattje zvláštní pozornost věnována koupelně, 

která je "po Japonsku" spojená s pokojem dřevěnými posuvnými dveřmi. 

Nábytek bývá vkusně vybraný: čínský v Grandhotelu v Taipej, 

lombardský v Principe di Savoia, anglický v londýnských hotelech. 

Investoři nic neponechávají náhodě a stavby nových zařízení svěřují 

renomovaným architektům; slavný Pei navrhl Four Seasons v New 

Yorku, pro působivý Chicago Water Tower, otevřený v červnu 2002, to 

byl Jean-Paul Viguier a Park Hyatt v Paříži navrhl Ed Tuttle, architekt 

hotelů Aman Resorts a Sukothai v Bangkoku. V situaci kdy se luxusní 

hotely v podstatě ničím neliší ve službách, zůstává jediným 

diferencujícím činitelem vyhraněný architektonický styl. Řetězec 

M andarin O riental je na všech zem ěpisných šířkách poznam enán Asi í, 

ať už se jedná o pozorné služby nebo dekoraci interiéru. K tradičním 

architekturám se v posledním desetiletí připojuje ještě tzv. design hotel 

(v Praze např. hotely Angels a Josef) nebo industriální styl, který je 

spíše záležitostí New Yorku; svědčí o tom TriBeCa i Soho Grand 

rekonstruované na hotel z původních továrních hal. 
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Cestující za obchodem nebo za pracovními aktivitami si již dnes 

nevybírá hotel pouze dle ceny nebo počtu hvězdiček, ale z hlediska 

blízkosti vyřízení svých záležitostí. A zde je určující poloha ve městě, 

v blízkosti nádraží, letišť nebo dálničních křižovatek: "Nikdo nemá chuť 

na ubytování v klasickém nebo-Ii takzvaném mezinárodním hotelu. V 

podstatě jde o jinou věc. Vyspat se, a mít alespoň půl hodiny pocit, že 

vás nikdo neruší. 11 říká k diskusi o poslání dnešních hotelů slavný 

francouzský architekt Jean Nouvel, který je současně autorem řady 

hotelových realizovaných projektů. Toto konstatování naznačuje jednu 

z cest, kterou se mohou ubírat současní manažeři hotelového průmyslu 

(i d). 

3. Stravování 

I když se v moderní společnosti ztrácí posvátný a symbolický charakter 

potravy a pojetí jednoty materiálního a duchovního, kde jídlo 

zprostředkovává spojení mezi hmotnou a duchovní stránkou bytí a je 

zjednodušeně vnímáno spíše jen jako mechanický krok přísunu živin a 

stavebních látek pro organismus, je třeba si v souvislosti s cestovním 

ruchem neustále uvědomovat hlubší, historické a kulturní souvislosti 

opatřování, přípravy a konzumace potravy. 

Prastará rčení, aforismy a přísloví mají dvojí význam: často vycházejí z 

dané, často již nezbadatelné konkrétní historické situace a současně 

vypovídají o okamžitém posouzení věcí lidských jednotlivě i obecně. 

Tak také ono známé a zprofanované paradoxon - jíme proto, abychom 

žili, či žijeme, abychom jedli - se v historickém pohledu stává jedním z 

klíčů k pochopení vývoje lidské kultury a bytí vůbec. Jídlo a pití nejsou 

jen nutnými následky organického zaopatřování těla, nýbrž úzce 

souvisejí se svébytným i ekonom ickým i, sociál n ím i a ku Itu rn ími rámci. V 
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každém z nich je zahrnuta řada priorit, mezi nimiž jídlo a pití, díky své 

samozřejmosti, zdánlivě nehrálo ústřední roli (Vybrané kapitoly z dějin 

gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

Zařazení jídla do hodnotového žebříčku je spoluurčeno kulturní a 

ekonom ickou ú rovn í společnosti, životn ím stylem, aktu ál n ím i 

společenskými procesy i kulturními tradicemi. O vztahu určité kultury 

k jídlu se můžeme přesvědčit studiem jídelníčků a způsobu přípravy 

jídel. 

Postoj k jídlu je důležitý pro náboženské a filozofické systémy. Tím 

nabývá na vážnosti i v systému hodnot individua. V taoistické tradici je 

jídlo součástí duchovní praxe. Vyvážená strava a správná příprava jídla 

je pro taoisty prostředkem k pochopení harmonie těla a ducha. Také 

v buddhismu je vztah k jídlu důležitý. Potraviny se mají připravovat 

pozorně a pečlivě, protože nesou sílu Buddhy (Psychologie výživy a 

sociální aspekty jídla, Dvořáková-Janů, Fraňková, 2003). Význam jídla 

vevropském resp. euro-atlantickém prostoru je také zásadní a je 

projevuje se v složitých ekonomicko-sociálních a kulturně

religionistických vazbách v zislosti na čase a místě. 

Jídlo sloužilo a slouží i jako prostředek komunikace s vyššími bytostmi. 

Bohům se dávaly potravní oběti. Obětovalo se jim obilí a různé plodiny, 

i když člověk sám neměl potravy nazbyt. Ve Starém zákonu se můžeme 

dočístpřesné pokyny, které dává Hospodin, včetně typu vyžadované 

oběti apodoby, ve které má být odevzdána (id). 

Jídlo a pití představují v dějinách lidského bytí integrující mikrokosmos, 

který je věrným zrcadlem všech dob, národů a zemí. Vše je zde k 

vidění: nejranější nástroje a zbraně, které byly užívány při opatřování 

potravy, kultovní a obětní děje, rané hrdinské zpěvy s popěvky o rožni, 
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bible s jejími postními a svátečními zákony, náboženská tabu s 

prosebnými modlitbami, zemědělská a lékařská pojednání, války o 

pastviny a plodnou půdu, technické a technologické objevy, dnešní 

průmyslové využití a zušlechťování tuhé i tekuté stravy, výtvarná díla, 

umělecko-řemeslné artefakty lidové i luxusní a také horlivá literární 

činnost. 

E x i s tu jez den e k on e č n é pro lín á ní a pře k rý v á ní, u moc n ě n é n a víc 

používáním nepřesně formulovaných pojmů a kategorií, které mají 

časově a kulturně odlišné významové kořeny. Tato skutečnost vystoupí 

do popředí již při obecnějším pohledu na bibliografii jednotlivých 

vědeckých oborů, které souvisí s jídlem a pitím. Všechny knihy a 

pojednání - jedno vedle druhého - ukazují husté pletivo, kterým je 

Gastronomie obestřena. Pro laiky je to prostě "kuchařka", ale pro 

zasvěcenější obří strom s tisíci spletitými kořeny. V běhu dlouhého 

času Gastronomie při bližším pozorování poukazuje na neutuchající 

všeobecně lidský zájem o pokud možno příjemné a ustavičné 

zaopatřování těla. Zároveň se zde odhalují také mnohem hlubší aspekty 

společné s uměním, nežli mnohé jiné, na "umění" povznášené discipliny 

(Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

3.1. Geneze a kulturně sociální aspekty jídla a hostiny 

Povaha každodenního sycení je podmíněna místem a prostředím (město 

nebo venkov) pracovním rytmem spotřebitele, rolí ženy (členění jejího 

času mezi domácí práce a výdělečnou činnost), způsobem života apod. 

Také rozvoj měst a rozšiřování jejich zásobovacího zázemí způsobuje 

prolínání potravinových produktů pocházejících z více oblastí a 

závažným způsobem modifikuje podmínky spotřeby oproti možnostem, 

které převládají ve venkovském prostředí. Město vytváří nové modely 
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spotřeby a urbanizace je základním historickým faktorem stravovacích 

změn. 

Snad všechna společenství si vypracovala normy upravující vztahy 

přípravy a konzumace, které lze definovat jako souhrn pravidel a 

zvykového chování, podle nichž jedinec nebo skupina vybírá, připravuje 

a pozlva své potraviny. Tato pravidla jsou vázána fyziologií, 

podmínkami prostředí (co skýtá) a sociálním i kulturním kontextem dané 

epochy. Pravidla stolování (konzumace) tak obsahují aspekty sociální i 

technické, které jsou v recipročním vztahu. Způsoby u stolu jsou 

určovány tím, co je předkládáno stolovníkům; používání ruky je vázáno 

např. na určitý stupeň hutnosti pokrmu, krájení porcí závisí na tom, zda 

disponujeme každý vlastním nožem či nikoli. Jde o nekonečné varianty, 

které se obměňují podle společnosti, okolností, konzumentů, věku a 

pohlaví, včetně pravidel obsluhy. 

Společné jídlo, hostina a oběť s ní spojená, patří k základním 

komunikativním rámcům lidských dějin. Než k tomu však mohlo dojít, 

musel pradávný předek projít složitou cestou zkušeností a poznatků, jež 

bylo třeba utřídit a sjednotit do uceleného systému zahrnujícího 

opatřování potravy, její úpravu a formy konzumace. Prvotní formou byla 

rituální hostina, která se od požívání denní dávky jídla lišila nejen 

množstvím konzumované potravy, ale především rituálem a magickými 

obřady. Legendy, ságy a eposy, stejně jako posvátné knihy všech 

náboženských směrů, obsahují přesná a strohá pravidla, jimiž má být 

vzdán božstvu dík, uchlácholen jeho případný hněv či získána přízeň 

pro budoucnost. Božstva byla antropomorfizována a často se ukájely i 

jejich zvrácené choutky po lidském mase a krvi. V průběhu času 

doznávalo setkávání u jídla specifických proměn, které zahrnovaly 

podmiňující rysy lidského chování: pospolitost, pohostinnost, hierarchii 

a diferencovaný status ve společnosti. Ty nabývaly ve sledu 
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společenských formací nových forem co do rituálu, etikety i potřebných 

reálií. Vyspělejší, ale i mocnější skupiny, třídy a etnické celky většinou 

pohrdaly těmi, kteří se od nich odlišovali. Např. od antiky pozorujeme 

opovržlivý vztah k barbarům, i když helenistický svět a po něm Řím 

postupně šířily svůj kulturní vliv i do okolního světa "barbarských" 

národ ů. 

Hostina je také základním sociálně distinktivním fenoménem v dějinách. 

V antickém Řecku a Římě měla oproti evropské středověké až barokní 

společnosti "demokratičtější" charakter. Symposiální rámec, založený 

na dialogu a výměně myšlenek, nerozlišoval sociální postavení jejich 

účastn íků. Podobně u Říman Ů, kde hosti na byla otevřeným systémem 

založeným na klientelismu, mohlo docházet k setkávání zástupců skoro 

všech složek společnosti. Ve feudální "pyramidální" společnosti se 

naopak setkávali vždy příslušníci jednoho stavu. Bylo nepředstavitelné, 

aby pospolu zasedli měšťané se šlechtou. Později, při hostinách na 

panovnických dvorech centralizovaných států, u královské tabule 

zasedli pouze členové panujícího rodu. Až do 19. století skoro každá 

užší či širší společenská formace žárlivě střežila své výsadní formy 

života včetně stolování. Základní změna nastala teprve po vzniku 

veřejně přístupných restaurací a díky rozvoji dalších typů stravovacích 

zařízení ve 20. století. 

Dobytím Bastilly v červenci 1789 skončilo du/cíjubí/o (jásavé veselí) 

barokního a rokokového světa. Jedno z hlavních hesel francouzské 

revoluce "Válka palácům, mír chatrčím" smrtelně ohrozilo 

monarchistické státy s jejich feudální společností a rozleptávalo 

výlučnost života kosmopolitní evropské aristokracie. Jemná stavovská 

přediva udržovaná absolutistickými dvory za pomoci stolu a barokních 

ceremoniálů hostin byla jednou provždy narušena. Spíše než krizí 

politickou byla francouzská revoluce krizí jedné civilizace, která v celé 
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Evropě určovala způsob myšlení stejně jako umění žít. Nezřízenost 

"starého režimu" nejlépe ilustrovalo chování královského páru. Za svou 

manželkou Marií Antoinettou a jejím proslulým vzkazem hladovým 

zástupům "ať ji koláče, když nemají chleba" nezůstal pozadu ani král 

Ludvík XVI. Během svého procesu při četbě obžalovacího spisu 

požádal o kus chleba a celá scéna zůstala zvěčněna v pařížském 

Louvrů, kde si král na obraze Jean-Louis Gérarda pro změnu porcuje 

kuře. Po vyslechnutí rozsudku smrti, večer před jeho vykonáním král 

chladnokrevně spořádal šest kotlet, pořádný kus drůbeže s vejci: vypil 

dvě sklenice vína a sklenici alicante. Potom šel spát. Ve vězení 

Temple tak vnuk krále Slunce Ludvíka XIV. symbolicky uzavřel dlouhé 

období zářivých hostin, jimiž Bourbonové oslňovali skoro celou Evropu. 

Pod náporem nových občanských vrstev se během několika let 

zhroutila společnost pospojovaná mnoha dávnými tradicemi, z nichž 

některé přežívaly v podobě nostalgických vzpomínek. Barokní sloh 

uplynulého času, který nejlépe vyjadřoval hierarchii společnosti s 

absolutistickým vládcem na čele, vystřídaly na přelomu století v 

rychlém rytmu "císařský" empír a měšťanský biedermeier. Skončila 

epocha velkých hostin a slavností, za kterými definitivní tečku učinil 

vídeňský mírový kongres vletech 1814-15. V tradiční baště 

monarchistických principů se ještě tančilo na oslavu vítězství a udržení 

starého řádu, ale hostitel rakouský císař František I. již vydal nařízení 

"ať všechny slavnosti, hostiny a jídla nabízená panovníkům a jejich 

doprovodům jsou na výši mého Majestátu a důstojnosti Mého Dvora a 

nechť vždy úprava, elegance a hojnost jdou ruku v ruce s jasným 

pořádkem přísným kontrolou a odmítnutím jakéhokoliv mrhání. /I O dva 

roky později vyšla další limitující instrukce, která výčtem stanovila 

počet pokrmů pro dny postní a sváteční, snídaně, obědy a večeře, které 

mají být podávány nejenom císaři, ale i příslušníkům jeho rodiny a 

členům dvora. Rodící se rakouská byrokracie předepsala limity i pro 
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deserty, cukrářské výrobky a "dekorum" vylepšoval obsluhující personál 

oblečený do uniformních stejnokrojů. Se zánikem světa opulentních 

hostin se obtížně smiřoval zvláště tvůrce stabilizované konzervativní 

Evropy, rakouský kancléř kníže Metternich. Oblíbil si české panství 

Kynžvart a zde osamoceně podnikal kuchařské pokusy (Vybrané 

kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

V 19. století definitivně skončila renesanční koncepce stolu jako obrazu 

světa i teatrálnost barokní tabule. Z plochy stolu začaly mizet rekvizity 

uplynulé doby a jeho střed se vyprázdnil ve prospěch obvodu stolu. 

Pozornost se přirozeně soustředila na individuální couvert, který byl pro 

všechny účastníky hostiny jednotný. Nastala parcelace jednoty stolu a 

každý účastník měl na stole vyhrazený inviduální půdorys, který 

zaplnily jídelní a nápojové soupravy. Výtvarně estetické vyznění stolu 

bylo rovnomocně odvislé i od obsluhujícího personálu, který musel být s 

kuchařem v dokonalé souhře, aby rytmus a časový sled jídel 

nenarušoval vzhled tabule. Ceremoniál přípravy a obsluhy se podobal k 

teatrálním mezihrám a tisíciletá úloha kráječe, který porcoval a 

překládal na individuální talíř, ustoupila do pozadí kuchyně (id). 

Ze všech změn, které se odehrály okolo stolu na počátku 19. století, 

však byl nejdůležitější přechod od tzv. "service á /a franqais lf k "service 

á /a russe lf
• Na této přechodové fázi se podílelo několik činitelů; vedle 

kompovaného menu a potřeb obsluhy u restauračního stolu, což byly 

čistě francouzské záležitosti, svým dílem přispěly také vlivy ruské i 

anglické. Na hostině v Clichy (1810), kterou uspořádal ruský 

velvyslanec ve Francii kníže Kurakin byli hosté poprvé zaskočeni novým 

ceremoniálem u stolu. Základní rozdíl mezi dvěmi způsoby servírování 

spočíval v nové konfiguraci stolování, která se změnila z oběžné na 

přímočarou, jakkoli byla pečené vrcholným bodem. Při service á /a 

frangaise byly mísy a podnosy s jídlem souborně předváděny hostům na 
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stole ve chvíli jejich příchodu a pak překládány na talíře jak velela 

nejenom francouzská tradice. V ruském podání byly jednotlivé pokrmy 

přinášeny přímo z kuchyně a zároveň každému hostu individuálně 

předkládány dle našeho dnešního schématu. Ve Francii se ihned ujal 

název service á la russe, přestože doboví cestovatelé zaznamenali 

podobný způsob i v Anglii. Proces změny stylu trval v různých 

modifikacích skoro až do poloviny 19. století, kdy service á la russe 

dobyl nejenom Evropu, ale i Francii. V pozadí stály bezpochyby i 

ekonomické důvody. 

Service á la francaise předpokládal velký počet sloužících, kteří museli 

rychle přinášet plné a odnášet prázdné mísy, aby uvolnili místo na stole 

další lavině nových mís s pokrmy. Velkolepě prostřené stoly totiž mohly 

zářit pouze do té míry, dokud existovaly aristokratické dvory, které je 

byly schopny finančně udržovat. Stůl díky novému stylu však ztratil 

mnoho ze své bývalé nádhery, kdy hojnost se očividně manifestovala 

prostřednictvím gastronomicko-plastických kreací. Od nynějška je 

pozornost hosta směrována především na obsah vlastního talíře a pak 

teprve na dekor stolu. Přesto při význačných hostinách zvláště ve 

Francii přicházel service á la frangaise stále ke cti. Antonín Caréme, 

jehož objevná kuchařská tvorba se časově kryla s probíhajícími 

změnami, ve svých spisech nostalgicky a s vlasteneckým zápalem 

připomínal, že francouzský způsob je elegantnější umění, které je na 

předních evropských dvorech stále přijímáno a následováno. 

Jestliže v předchozích dobách byl stůl poměrně statickým objektem, 

nyní v souvislosti s přechodem na service á la russe dochází kjeho 

neustálé proměně. Středem již nejsou mísy s vyšňořenými pokrmy, ale 

rovnoměrně založený kuvér spolu se střídajícími se chody dle menu na 

i nd ivid uál n í ch tal íří ch. Kuchařská kreativita opustila své dom inantn í 

místo, kterým byla celá plocha stolu. Od nynějška kuchařskému umění 
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zůstala vyhrazena pouze plocha zmenšená na tvar talíře a zdařilost 

pokrmu začala být posuzována souhrnem vizuálního a chuťového 

zadostiučinění. Service á la russe souvisel s rozvojem restaurantů, kdy 

bylo nutno obsloužit větší počet hostů u mnoha stolů, jejichž rozměry 

neposkytovaly dostatečnou plochu pro aranžmá pokrmů ve starém stylu. 

Všem hostům tak bylo jídlo předkládáno ve stejném rytmu dle písemně 

předloženého jídelního pořadí psaného ve formě menu (Vybrané 

kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

3.1.2. Zrození restaurantu 

Francouzská revoluce rozmetala nejenom versailleský dvůr s jeho 

ceremoniálem, ale i menší knížecí a šlechtické dvory s jejich 

kuchyněmi. Řada znamenitých kuchařů se svými pomocníky tak ztratila 

uplatnění i mecenáše a svoje nové místo nalezli ve vznikajících 

restau rantech. 

Od konce 90. let 18. století se otevírá v Paříži jeden restaurant za 

druhým a v první třetině 19. století tento proces zasahuje celou Evropu. 

Gastronomie, vrcholově pěstovaná dosud jenom ve vybraných 

šlechtických sídlech, opustila paláce a stala se doménou i širokých 

vrstev nastupující buržoazie, která až dosud měla ztížený přístup k 

velkým dvorům. Stará aristokracie se ponořovala s romantickým 

zaujetím do minulosti a její vůdčí postavení udržované v této oblasti po 

dlouhá staletí skončilo. Došlo k poklesu hospodářského a 

společenského postavení bývalé feudální šlechty a posílení 

měšťanských vrstev v čele s bohatou buržoazie. 

Buržoazie se rychle oprošťovala od pouhého přejímání a napodobování 

šlechtického stylu života. Postupně vytvářela vlastní kulturu stolu, jež 

byla živena jinými idejemi i symboly a dodnes je osou civilizačního 
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vývoje. Novým prostorem stolu a centrem zvídavého kulinářského úsilí 

se stal restaurant. Prostory restaurantů svým členěním i dispozicí 

odpovídaly nové společenské situaci; od nynějška mohla hostina 

probíhat siniultáně u každého z desítek stolů s jednotně založeným 

příborem. Došlo tak ke zrušení prostorové hierarchie a pouze u 

jednotlivých stolů mohla být dodržována pravidla související s 

postavením hostů. Odbourání společenských přehrad vyústilo v 

osvobození jednotlivce od svazujících konvencí minulosti a v "rovnost" 

u jídla ve veřejném prostoru. Počet účastníků u stolu (oběd, večeře) 

většinou nepřekračoval 6 osob. V případě, že šlo o obdélníkový tvar 

stolu, usazovali se hosté dle tradičního způsobu s hostitelem v čele. 

Okolo poloviny století se již vytvářel i nový ceremoniál, který 

předepisoval normy chování pro obsluhující personál a stanovil formy 

komunikace. 

Přírůstek restaurantů byl závratný a k polovině 19. století knižní 

průvodci udávají v evropských velkoměstech na stovky jejich adres, což 

svědčilo o proměně životního stylu a nových zdrojích potěšení. Řada 

restaurantů se ihned stala předvojem kuchařského umění a zde se také 

začala soustřeďovat vybraná elita na slovo vzatých odborníků, kteří 

rozvíjeli spekulativní úvahy na téma: jídlo, pití a umění žít. Nové 

restauranty se pyšnily širokou paletou pokrmů sestavených v důmyslná 

menu, kde nechyběly ani čerstvé ústřice uprostřed srpna. Zatímco v 

minulosti se návštěvníci hojně zajímali o umělecké památky měst, náhle 

se pro zámožné cestující vrstvy staly cílem i restauranty. Schopnosti 

světáka byly měřeny znalostí vybraných restaurantů a jejich 

gastronomické nabídky. 
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3.1.3. Tržnice 

Na mapě velkoměsta vznikaly vedle restaurantů i další "gastronomické ll 

dominanty, které byly podmíněny vzrůstajícími potřebami dosud 

nebývalého počtu obyvatel. Tržní řády regulující po celá staletí 

zásobování měst potravinami vzaly za své díky tempu kapitalistické 

industrializace a rychlému prolínání potravinových produktů 

pocházejících z více oblastí. Urbanizace vytvořila i nové modely 

distribuce a spotřeby potravin. Staré trhy vymezené týdenním rytmem a 

ročními dobami nyní nahradily nově budované tržnice, které zaručovaly 

plynulou nabídku a zásobování. Tato "břicha ll 

měst zaujímala ústřední 

postavení v jejich organismu i zásluhou specifické architektonické 

konstrukce (v Praze např. Smíchovská nebo Vinohradská tržnice). 

Rozlehlé haly skrývaly pod svými mohutnými železnými konstrukcemi 

"obrovská zátiší ll , na něž stovky vozů svážely denně hory masa, 

zeleniny, ovoce, ryb, květi na pod. Snad v každém evropském 

velkoměstě se od poloviny 19. století tyčilo i několik těchto "katedrál 

hojnosti ll
, které poskytovaly novověkou pastvu pro oči a vypovídaly o 

kulinárním zázemí rodící se moderní společnosti. 

3.1.4. Kavárna 

Kavárna jako nová životní forma velkoměstského života byla již od 

počátku 19. století umisťována svými majiteli blíže středu města; na 

nejrušnější ulice, rodící se třídy a bulváry, všude tam, kde vznikají 

přirozené křižovatky společenského a kulturního života. Nově vznikající 

kavárny byly situovány do nových prostor a zřídka byly založeny na 

půdorysu původních hostinců. Kavárenství, jako každá podnikatelská 

činnost, předpokládalo i velké investice, které se projevovaly v dekoraci 

a uspořádání vnitřního prostoru - čítárny, separované budoáry, herny 

apod. V jejich architektuře vládl historický ekleticismus vlastní druhé 
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polovině 19.století a často odrážel styl bohatých interiérů soukromých 

rezidencí. 29) Kavárny se v této době staly novými komunikačními 

centry. Oproti jiným dobovým zařízením (hostinec, krčma, šenk), která 

uspokojovala především požadavky těla co do pití a jídla, kavárny 

poskytovaly rámec i pro náročnější společenské aktivity a setkávání 

neformálních profesních skupin. Kavárny byly přitažlivé nejen pro 

umělce, ale i pro ženy, které po opadnutí viktoriánské prudérie mohly 

vstupovat do veřejného zařízení bez pánského doporovodu. 

Nové měšťanské vrstvy, které začaly před polovinou 19. století 

spoluvytvářet moderní život velkoměsta, rozšiřovaly prostor i pro nově 

vzniklé intelektuální skupiny, které vedly nezávislou existenci. 

Spisovatelé, novináři, vědci, hudebníci, malíři i politikové začali rychle 

zaplňovat nově vzniklé veřejné prostory. Zde si umělecká bohéma 

vytvářela vlastní modely vyjadřování vzdálené akademickým 

představám. Např. v dějinách malířského impresionismu má kavárna až 

mýtickou ozvěnu a většina impresionistů se vedle přírody inspirovala 

také atmosférou tohoto prostředí. Zatímco restaurace jsou lákavým 

odrazem blahobytného velkoměsta, kavárny jsou pro umělce místem 

samoty, jejímž symbolem se stala sklenice absintu (Vybrané kapitoly 

z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

3.2. Etymologie pojmů Gastronomie a Culinaria 

Pro pojem gastronomie je východiskem proslulý aforismus Brillat

Savarina: "Zvířata žerou a člověk jí. Teprve člověk ducha jako jediný 

umí jíst 1/. Výrok ve svém významu napomáhá uchopit pozici gastronomie 

ve vztahu k výživě, stravě a kuchařství: kdo se bude zajímat o stravu, 

bude studovat vztahy mezi jídlem i pitím (jídelníčkem) v dané 

společnosti, kdo se zabývá kuchyní, přenáší pohled na místo příprav, 
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náčiní a recepty, kdo se soustředí na restaurant, položí důraz na vazby 

mezi kuchařem, obsluhujícím personálem a veřejností . Analyzovat 

gastronomii je naopak spíše rozpravou, 

neboť gastronomie není špatná ani 

dobrá; jde o strukturu vztahů mezi 

jídlem a pitím, jejímž obsahem je 

především umění stolu. Pojem umění 

je však třeba nazírat v jeho antickém 

řeckém smyslu jako techné neboli 

"umění něco vytvořit". V gastronomii 

jsou zároveň rozdělené role mezi 

kuchařem a jedlíkem, kdy první je 

umělcem a druhý uměleckým kritikem. 

Cílem jejich vzájemného úsilí je 

rozprava, která zahrnuje i příbuzné obory jako umění komponovat menu 

s nápojem a umění dekorativně založené tabule. Nyní je na místě si 

položit otázku, zda obecný a nejrozšířenější pojem gastronomie, 

spojený s jídlem a pitím, by měl být předmětem zkoumání spíše 

přírodovědeckých nebo společenských oborů. Tato otázka je zdánlivě 

paradoxní a na základě výpovědí různých vědeckých disciplín bychom 

se vší pravděpodobností dostali rozdílné odpovědi. Etymologie 

složeného slova gastronomie odkazující k starořeckému gaster 

(žaludek) a nomos (mrav, zvyk) přitom svědčí pro obě verze. První 

souvisí s fyziologií (gaster), druhá (nomos) s uvědomělou potřebou 

závislou na společenských okolnostech. 

Současné používání pojmu Gastronomie je značně ambivalentní a často 

bývá nepřesně dáván do nejužšího vztahu k latinskému pojmu Culinaria 

(kuchařství). Podle některých výkladů je možné oba pojmy chápat jako 

synonyma, podle jiných je však třeba mezi nimi obsahově rozlišovat. 

Obecně se pojem Gastronomie vnímá jako nadřazený vlastnímu 

- 49-



kuchařství a spíše směřuje k oblasti kultury spojované s uměním, vědou 

a mravy, zatímco Culinaria (kuchařství-kuchyně) splývá s technologií a 

přírodními vědami. 

Zásadním způsobem odkryl ambivalenci mezi pojmy Gastronomia a 

Culinaria francouzský antropolog a filozof Claude Lévi-Strauss. Jestliže 

pojem Gastronomia byl vcelku zřetelně formulován během 19. století, 

pak teprve Straussova analýza na počátku 60. let dvacátého století 

vytyčila základní půdorys pojmu Culinaria (kuchařství). V autorově 

pojetí je Culinaria základní zprostředkující činností, neboli 

prostředníkem mezi přírodou a lidskou kulturou; zároveň každá 

kuchařská činnost je v úzkém vztahu ke způsobu života (id). 

Když v roce 1826 poprvé, vyšla v Paříži kniha s názvem "Fyziologie 

chuti" sepsaná dlouholetým úředníkem kasačního soudu Jean-Anthélme 

Brillat-Savarinem vzbudila dosud nevídaný ohlas. Až do té doby 

určovaly podobu gastronomie tři literární druhy, které se často 

vzájemně prolínaly a jejichž původ sahal až k antické tradici. První 

představovala literatura spíše technického typu, pojednávající o 

receptech a určená kuchařům. Dále zde byla literatura vědecká, plná 

učených prologů o zažívání, jejíž kořeny sahaly až k hypokratovské 

medicíně a nakonec neustále přítomná anakreonská poezie opěvující od 

řeckého dávnověku dobré jídlo a pití. Slovo gastronomie se poprvé 

objevilo v roce 1801 jako titul veršované skladby francouzského 

básníka Josepha Berchoux. Jeho poéma La Gastronomie ou VHomme 

des champs á table neobsahuje žádné kuchařské návody, ale jak název 

napovídá, opěvuje zážitky u stolu. O dva roky později vychází další spis 

v podobném duchu Le Gastronome á Paris od Croze Magnana. 

Teprve guru labužníků Brillat-Savarin ve svém průkopnickém díle z roku 

1826 naznačil souřadnice nově vznikajícího pojmu: "Prozkoumav 
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požitek z jídla ve všech směrech, zpozoroval jsem ihned, že dalo by se 

o tom napsat něco lepšího než pouhé kuchařské knihy. To ovšem 

neznamená, že k vykonání mnou vytčeného úkolu nebylo potřebí být 

fyzikem, chemikem, fyziologem, ba i trochu filologem. /I Pro Brillat

Savarina je Culinaria sice základem, ale nad ní se rozkládají oblasti 

odpovídající kulturně sociálním rámcům.Brillat-Savarin ztotožnil 

gastronomii nejen s uměním a duchovní vzdělaností, ale i se 

společenským chováním a tomu odpovídajícími mravy. Když v roce 1835 

Francouzská Akademie přijala do slovníku slovo gastronomie, byl tento 

pojem díky Brillat-Savarinovi již natolik samozřejmý, že jeho použití 

přecházelo i do dalších evropských jazyků v nezměněné podobě. S ním 

se dostala autorovou zásluhou do mezinárodního oběhu i další, v 

přítomnosti stejně frekventovaná slova: gourmand, gourmandise 

(Iabužnictví). Obě mají sice svůj původ ve středověké francouzštině, ale 

v současném významu se začínají objevovat teprve po polovině 18. 

století. Přestože z obsahového hlediska znamenají v podstatě totéž, 

jejich používání a drobné významové posuny jsou závislé na jemných 

literárních nuancích francouzských spisovatelů a estétů. 

Brillat-Savarin pod úhlem horatiovského hesla Omne tilit punctum qui 

miscuit ulile duci (Kdo spojuje příjemné s užitečným) ve třiceti 

kapitolách nově popisoval a systematizoval esejistickou formou všechny 

dostupné poznatky o jídle, pití a stolování z hlediska chemie, medicíny, 

zdravovědy, přírodopisu a estetiky. Důstojný soudní rada navázal a 

rozvíjel dílo svého současníka Grimod de La Reyniěre, který v roce 

1803 začal vydávat svůj Almanach des gourmands, který se zároveň 

stal průvodcem po kulinární mrhavosti Paříže. Oba spisy jsou na dlouhé 

listování a všechny následující generace z nich vybíraly rady 

hygienické, návody proti tloustnutí nebo galantní narážky na erotickou 

hodnotu lanýžů; slova se zde natahují, jako se chuti snoubí v hrnci. 

Grimod de la Reyniěre a Brillat-Savarin, otec a zakladatel 

- 51 -



gastronomické kritiky se odvážili sloučit kuchyni s filozofií, stravu s 

morálkou a potěšení ze stolování se smysly. Autoři byli nejenom 

teoretici, ale i vynikající praktikující kuchaři. Oba dva nastavili zcela 

jiný úhel pohledu na problémy související s lidskou výživou a svým 

přínosem vytěsnili z oblasti gastronomie diletující labužníky-šlechtice, 

kteří se motali kolem kuchyně. Aristokratický pseudodiletantismus 

starého režimu uvolnil místo vážnému amatérismu, aspirujícímu na 

vědeckost zkoumání (Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a 

hotelnictví, Holub,2004). 

3.3. Umělecké projevy inspirované stravováním 

Oproti středověkému stolu se v renesanci na dvorech velmožů začalo 

prosazovat pojetí stolu,které se stávalo alegorickým obrazem světa. Od 

pozdního středověku bylo zvykem stavět na prostřený stůl, krom 

podnosů a nádob s pokrmy, i honosné, často nefunkční kusy nádobí. 

Byl to jeden ze způsobů prezentace hostitele, jak uctít hosta vedle 

jídla také vybranou podívanou. Renesance tento obyčej rozvedla do 

důmyslných dekorativních kombinací umělého jídla (šauesen), stolních 

ozdob i kuchařských či cukrářských kreací. Gastronomický účel stolu 

ustoupil do pozadí a vedle funkčního náčiní se objevují umělecké 

kreace zhotovované z nejedlého materiálu (např.vosku) i z 

potravinářských surovin umožňujících kuchařskými prostředky fixovat 

tvar ručně nebo do forem. Cukr, med, marcipán se staly vděčnými 

výchozími materiály, ze kterých vznikají lidské či zvířecí figurky, 

stromoví nebo drobné architektury. Tyto soubory se vystavovaly bud' 

přímo na stole nebo na zvláštním pódiu, aby po vynadívání panstva 

bylo vše zkonzumováno jako desert a zlomky ponechány služebnictvu. 

Renesanční tabule tak začínala odrážet více vizuálních aspektů; vedle 

důrazu na přesnější ceremoniál předkládání pokrmů se do popředí 
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dostávalo estetické uspořádání všech předmětů na ploše stolu. Jejich 

nová symbolika vyjadřovala současně dobovou zálibu v alegorii. 

Kompozice stolu, zdůrazněná uměleckou 

dekorací, skvostným nádobím a cukrovými 

modely jídel, byla gastronomicko-výtvarnou 

kreací, jež odrážela postavení a reprezentaci 

pána domu. K tomu je třeba připomenout, že 

i v renesanci byl dodržován zvyk prokazovat 

štědrost: obdarovat hosta při odchodu 

přiměřenou "výslužkou", pohostit měšťany a poddané či rozdělit 

almužnu chudým. To, co se nesnědlo u hlavního stolu, u něhož zasedl 

hostitel s předními hosty, bylo ruče odnášeno k dalším, porůznu 

rozmístěným stolům nižšího řádu. Pak tu byla řada dalších strávníků

dvořanů, dvorského personálu, sloužících z domu i doprovodu hostí, na 

něž bylo nutno pamatovat nejen po dobu slavnosti. K posledním 

skupinám se však skvostné lahůdky panského stolu většinou nedostaly. 

Znovuobjevení těla a tělesnosti koncem středověku otevřelo široké pole 

světským námětům a jejich bezprostřednímu realistickému zpracování. 

Docházelo tak k rozrušování středověkých ikonografických schémat, ve 

kterých hostina nebo prostřený stůl znamenaly pro dobové mravokárce 

často symbol tělesného hříchu. Až do pozdního středověku jsou ve 

výtvarném umění vzácná samostatná vyobrazení jídla a pití a většinou 

jsou roztroušena v iluminovaných rukopisech, nebo v deskové malbě. 

Teprve počátkem 16. století (nejprve v italském malířství) se začínají 

objevovat náběhy na nové a širší pojetí celého tématu. Předělem je 

vyobrazení "Poslední večeře" od Leonarda da Vinci v milánské kapli. 

Evangelický příběh života Spasitelova je podán stále s ohledem na 

závažnost chvíle. Leonardův malířský zájem je soustředěn na dvě 
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významová pásma, z nichž každé je traktováno odlišným způsobem. Na 

prostém stole je pozornost upřena na symboly eucharistie, poháry s 

vínem a chléb. Žádné další rekviz ity neruší jeviště stolu , u kterého se 

odehraje zázrak eucharistie a z tohoto hlediska je ob raz svým biblickým 

akcentem stále hluboce ukotven v rámci křesťanské zbožnosti. Nové je 

však celkové uspořádání scé ny, která se proměňuje skoro v dramat ický 

výsek života. Jeví se to nejen v zobrazených postavách, které se 

vzdalují ustálené středověké typizaci, ale zvláště zdůrazněním 

psychické účasti jednotlivců na ději. 

Zvláště ve Florencii a Benátkách byla příznivá atmosféra pro 

rozpracovávání námětů hostin v malířství, které souviselo s 

renesančním stylem života v obou městech. V nich se rozvíjela záliba v 

paradivadelních projevech, jimž aplaudovaly všechny skupiny 

společnosti. Osobitý důraz na scénografíckou teatrálnost hostiny se 

projevoval především v benátském malířství na čele s Paolo 

Veronesem. Přestože všech na tři základn í díla Paola Veroneseho s 

námětem hostin tematizují novozákonní příběhy (Svatba v Káni, Hostina 

u Leviho, Poslední večeře) , staly 
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se umělci spíše záminkou k zachycení prchavých smyslových zážitků, 

prezentaci nádherného prostředí a přepychu renesančních Benátek . 

Veroneseho Poslední večeře nemá příliš mnoho společného s 

ukázněnou symetri í a d uchovn í spi ritual itou Leonardoviy Posl edn í 

večeře, jež se právě pro toto obsahové vyznění stala prototypem 

vlastního biblického námětu. Pokud se Veronese u Poslední večeře 

ještě s jistou pokorou podřizuje duchovní naléhavosti tématu, pak 

Svatba v Káni je spíše manifestací bezuzdné orientální nádhery 

zasazené do rámce monumentální antické architektury. Skupinová 

kompozice svým uspořádáním vyvolává velmi dramatický účinek 

podepřený nádherou exotických kostýmů. Děj se odehrává okolo stolu 

přeplněného vybranými pokrmy a hodovními číšemi z jemného 

muránského skla. Mezi zúčastněnými sedícími postavami se proplétají 

postavy černoušků, trpaslíků s papoušky a číšníků v pilné činnosti. 
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Barevný a lidský mumraj narušuje pouze dáma, která si ladným 

způsobem slouží vidličkou a v tomto případě jde snad o její první 

zachycení v akci. Právě tento realistický detail naznačuje, jak elegantní 

a přitom zářivě hýřivý průběh měly italské hostiny. Na zobrazovaném 

stole se objevil ještě další prvek, kdoulový vysoce ceněný sladký 

desert, který symbolizuje, že i cukr je hoden stolu v blízkosti Krista. 

Veronese tak zaujal jasný postoj k diskusi o hříšnosti nebo 

prospěšnosti sladkého cukru. Ostatně přemíra světských a exotických 

motivů přivedla Veroneseho až před inkviziční tribunál. 

Zatímco v Itálii byly skupinové slavnosti povětšinou ukrývány za 

biblické nebo mytologické náměty, s vlnou nizozemského realismu se 

od konce 16. století objevují scény ze soudobého života a mýtus je 

transponován do "žhavé" skutečnosti. Otevření obrazu novému tématu, 

jehož obsahem je bavící se svět lidí a velebení pozemského života ve 

všech jeho formách, využili nizozemští umělci nejvíce ve prospěch 

zobrazení pestrého kaleidoskopu vezdejšího světa. S téměř 

kronikářskou pečlivostí, bez patosu a vznešené ideálizace,sledovali 

malíři pozorným okem lidské konání. 

Podobně jako dobová literatura je plná veršování a přísloví, které 

dávají do bohatých souvislostí různé funkce těla, i výtvarné umění 

zobrazilo svými prostředky tragickou komedií lidského živobytí: na 

pozadí ironie, směšnosti, marnivosti i možného zatracení v mukách 

pekelných. Peklo ostatně je tu líčeno jako veliká kuchyně s roztopenými 

ohništi, kotli a škvířícími se hříšníky. Nástroji mučení jsou přirozeně 

rožně, vidlice a kuchyňské háky. Nejpatrněji se toto přetvoření přírody v 

obludné a pekelné výjevy projevilo v díle Hieronyma Bosche, malíře, 

jehož dílo nikdy nepřestávalo fascinovat následující generace. 

Středověká démoničnost a tajemné síly, jimiž je člověk v přírodě 

obklopen, vyústily u Bosche v sugestivní řeč forem a vizionářské 
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metamorfózy plné moralistních ostnů, např. na obraze Svatba v Káni 

galilejské jsou výjevy, kde hostům je na mísách servírována vepřová 

hlava a labuť dštící oheň. 

Motivy obžerství, hmotného nadbytku i rozkoší těla, ať již jde o témata 

svateb, lidových vesel íc nebo rozpust ilých masopustů, prostupují 

výtvarnými díly i mnoha dalších vlámských mistrů. Všude je přítomno 

jídlo spolu s tělesností; kuchání dobytka s hostinou, požívání odhozené 

skývy s vyměšováním. Mravoličné obrazy Brueghelovy zaplněné 

lidovými scénami úzce souvisí s podobnými výjevy popsanými u 

Rabelaisem nebo Shakespearem. Realistické lidové výjevy nebyly jen 

vnějším scénickým aparátem, ale jsou i zdrojem poznání hříchů , pudů, 

vášní, mravů a citů . 

Lidovou představu země hojnosti podal Pieter Bruegel v alegorickém 

obraze V zemi peciválů (1567) . Malíř znázornil kulatý stůl v plenéru, 

bohatě zásobený 

jídlem a pod ním tři 

ležící postavy: 

vojáka, písaře a 

sedláka. Vysněná 

říše hojnosti je 

uzavřena plotem ze 

spletených uzenek a 

okolo povalečů se 

promenuje "vejce na měkkou nebo pašík s nožem k okamžitému použití. 

Nadměrná, až maniakální poživačnost je Bruegelem zobrazená 

například i ve slavné kompozici Souboj Masopustu s Postem. 

Masopustní úterý je dnem nevázaného karnevalu (camivale 

nashledanou maso), který vedl odedávna kextat ické žranici z 

posledních zásob, chudobu představuje popeleční st ředa, den prvního 
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předvelikonočního půstu. Bruegelovo malířské dílo vycházelo ze 

středověkého paralel ism u - výklad u světa v přečetných sati ri ckých 

vyobrazeních lidského chování. Na jedné straně obžerství a mrhání, na 

straně druhé půst, odříkání i nuzota spojená s hladem. 

Heroizovaná hostina olympských bohů, častá v renesanční námětech, 

se spojovala s bukolickou idylou a pastýřskými příběhy; inspiraci 

poskytovaly zvláště Ovidiovy Metamorfosy i Vergiliova Buco/ica. Znalost 

těchto příběhů nemohla uniknout zvláště renesančním umělcům, kteří je 

promítali nejenom do svých obrazů, ale i do svého života, jenž se tak 

stával i situačním modelem jejich tvorby. Řada malířů se totiž živě 

zajímala o otázky spojené s jídlem a pitím a byli to oni, kdo jako jedni z 

prvních zakládali kulinářské "akademie ll
• Ve Florencii okolo sochaře 

Francesca Rusticiho vznikla společnost nazývaná "Hrnec ll a jejími 

členem byl i Andrea del Sarto a předsedou malíř Ruberto de Filippo 

Lippi. Společnost čítala celkem dvanáct osob a každá si mohla přivést 

ještě čtyři hosty na pravidelné večeře připravované vždy jedním ze 

svých členů. 

Pověstnou se stala hostina u sochaře Rusticiho, který utvořil jídelnu ve 

tvaru velkého hrnce. Hosté byli usazeni zády ke stěnám a uprostřed byl 

strom, který za pomoci utajeného mechanismu vyjížděl z podzemí 

obklopen vždy dalším chodem. 

Za melodických zvuků kapely se společnost nechávala překvapovat 

dalšími důmyslnými kousky hostitele a všichni obdivovali model 

florentského baptiseria. Jeho podlaha byla vyložena dlaždicemi ze 

želatiny, tribuny byly z marcipánu, sloupy z klobás a jejich plintus i 

abakus z parmezánu. Uvnitř byla kniha z pečeného těsta a její písmena 

se skládala ze zrnek pepře. Celý artefakt završoval zpěváčky chór 

představovaný dvěma pečenými holuby. 
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Další rozpustilá společnost založená v roce 1512 se nazývala "Zednická 

lžíce ll
, měla 24 členů a při svých sedánkách se bavila řešením různých 

úloh. Jedním z úkolů bylo zhotovení vítězného sloupu dle zadaného 

plánu. Účastníci se na místo dostavili v zednických úborech a k 

dispozici měli následující stavební materiál: ve škopcích vařené nudle 

spojované cukrem s tvarohem a písek nahrazoval strouhaný sýr s 

pepřem. Všechny tyto aktivity předznamenávají nekonvenční život 

bohémy v 19. století a nepochybně se jimi inspiroval i Salvador Dali při 

svých gastronomických performancích s okruhem surrealistických 

přátel. Vyjma Andrey del Sarto se těchto banketů nezúčastňoval žádný 

z dalších význačných renesančních umělců. Leonardo da Vinci byl 

proslulý odříkavým způsobem života, podobně jako Michelangelo. 

Svědčí o tom dochovaný jídelní lístek psaný jeho vlastní rukou, který 

obsahuje velmi skromné až mnišské menu omezené na ryby, chléb a 

zeleninu (Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, 

Holub,2004). 

3.4. Získání, zpracování a konzumace potravy jako východisko 

ku Itu ry 

Ze všech článků v potravinovém řetězci kuchyně nejlépe a nejvýrazněji 

odráží kulturu určité populace nebo sociální vrstvy. V souvislosti všech 

technologických procesů je vždy integrovaná do civilizační struktury a 

soustavy společenské reprezentace. Jakkoli kuchyně spočívá na 

zdrojích prostředí, vyjadřuje společenské vztahy a představy, které se 

promítají do konzumace každodenní, slavnostní a obřadní. Zvláště 

určitá chuť není univerzální kategorie, ale kategorie historická a geo

grafická. Např. středověká společnost dávala přednost kořeněným 

pokrmům, zatímco současná industriální společnost dezodorizuje, 

aspektizuje a aromatizuje. 
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Východiskem všech původních forem kuchařství je kuchyně domácí 

(rodinná). Vyjadřuje "umění" úpravy poživatin v každodenní domácnosti 

pod ženskou taktovkou na rozdíl od profesionálního maskulinizovaného 

vaření, které má své vyústění v haute cuísíne a gastronomii. Z této 

profesionalizované formy se odvozuje např. pojem francouzská 

kuchyně. Mezi zm ín ěným i póly existuje řada poj m ů: kuchyně sels ká, 

městská, mezinárod ní, etn ická, národ n í, rituál ní, kuchyně ka nti ny, 

vegetariánská, dietní, nová kuchyně, vojenská apod (Vybrané kapitoly 

z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

V řadě náboženství a četných společnostech je množství zákazů a 

nařízení udávajících co jíst a pít, které vycházejí z důvodů rituálních, 

sociál n í ch, sexuál n ích výživných. Výběr poživati n je však výsledkem 

volby stejně jako nutnosti dané surovinami. Pravidla 

"nestravitelného" nebo "nepoživatelného" kolísají dle sociálních 

skupin. Poživatina má v tomto smyslu tři univerzální vlastnosti: je 

poživatelná (obsahuje nutriční hodnoty), je chutná (povzbuzuje apetit), 

je zvyklostní (je přijímána určitou sociální skupinou). Cílem 

kuchařských postupů v přípravě a předkládání upravených poživatin je, 

aby v daných společenských podmínkách byly dobré k jídlu; vztah 

člověka k potravinám má totiž silně emotivní charakter, neboť základní 

potravina je sdružena s ekologickou nikou a její kulturní zhodnocení je 

symbolem každodenní jistoty. 18) V dějinách byla chápána jako dar 

bohů, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje duchovní spojení, bez 

ohledu na vlastní výživnou účinnost. Okolo ní se uspořádává kuchyně a 

gastronomie. Jako základní potravina vystupují obilniny, které ovládaly 

podstatnou část zemědělské činnosti, často vyznačované rituály např. 

(oběť prvotin na evropském venkově). Její symbolická hodnota je 

hluboká: skýtá pocit jistoty, je spojována s matkou-živitelkou a s 

božstvím "chléb náš vezdejší, dej nám dnes" např. u křesťanů. Také v 
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současném světě nadále existuje nekonečná rozmanitost vztahů 

lidských společenství k jejich potravinám. 

Důležitý je např. stupeň zpracování, struktura a konzistence potravin. 

Rýže nemá být nedovařená ani převařená, kašový pokrm musí mít 

hutnost, odpovídající zvyklostem daného kulturního prostředí. V 

industriálních společnostech je to požadavek obtížně dodržitelný. Proto 

se v minoritních komunitách stále připravují ze základních potravin 

pokrmy symbolického významu, kolem nichž se pravidelně shromažďují 

nostalgičtí vystěhovale!. Favorizování určitého způsobu nebo 

kombinace tepelných úprav v návaznosti na podmínky sociální, 

ekonomické a kulturní pak vede k diferenciaci kuchyní lokálních, 

regionálních a národních. V západní společnosti 20. století došlo k 

narušení onoho po celé dějiny trvajícího duchovního rámce; užíváme 

např. robot, jenž stiskem knoflíku či tlakem na víčko vykonává s 

předpracovanými produkty předem určené operace. Navíc, produkty jež 

používáme, jsou již transformovány a to často až do finální podoby. 

Zajímavým a důležitým se jeví difusionistický přístupu ke studiu 

aplikací potravinových strategií amerického antropologa Clarka 

Wisslera. Ten jednotlivé kultury považoval za komplexy geograficky 

limitovaných a mechanicky spjatých ku Itu rn í ch prvků. Mezi ně můžeme 

přiřadit právě konfiguraci prvků tvořících tradiční kuchyně. Wissler 

vymezil kulturní oblasti tím, že jednotlivé kulturní prvky a komplexy 

utřídil ve vztahu k určitému geografickému území jako potravinové 

základně. Na základě studia indiánských kultur severní Ameriky dospěl 

k názoru, že určité kulturní prvky a kulturní komplexy jsou typické pro 

určité geografické oblasti Ameriky. Každá kulturní oblast je tvořená 

kulturním centrem, které je charakteristické největší koncentrací 

nejtypičtějších kulturních rysů, a kulturním okrajem, kde se tyto rysy 

postupně ztrácejí a prolínají s kulturou sousedních kulturních oblastí. 
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Mezi dvěma kulturními centry je tak možné identifikovat společenství s 

tzv. přechodnými kulturami. Wissler byl přesvědčen i o časoprostorové 

souvislosti difůze kulturních prvků a domníval se, že se rozšiřují 

stejnosměrně všemi směry ze svého výchozího zdroje. Vytvořil mapu 

kulturních oblastí Ameriky, kde rozlišil 8 základních potravinových 

oblastí. Vedle kulturní oblasti zavedl další významný pojem kulturní typ, 

který označuje kulturu, kterou sdílí více skupin (kmenů) obývajících 

určitou kulturní oblast. Klasickým příkladem kulturního typu může být 

například kultura indiánů velkých plání, jejímž společným jmenovatelem 

je ekonomika založená na lovu bizonů (Soukup, 2000). 

Bohužel moderní způsob života a civilizační tlaky vedou k stále se 

stupňující degradaci významu stravování pro lidstvo nejen z hlediska 

fyzického, ale také z hlediska sociálně-kulturního. Právě oblast 

cestovního ruchu, jehož významným komponentem stravování je, 

sehrává významnou roli v budoucím vývoji této nezbytné součásti 

našich životů. Pravidelné jídlo totiž pomalu ustupuje a do popředí se 

dostává tzv. rychlé stravování, které je v našem kulturním prostoru 

dostupné kdykoli a kdekoli. Trend, zahájený v Americe, pokračuje a 

nabývá na významu i v Evropě. Zejména snaha o efektivní tj. pracovní 

využití času vytlačuje tradiční jídelní návyky. Lidé stále častěji jedí 

tehdy, když mají čas nebo když mají pocit hladu, bez ohledu na to, zda 

je to pro ně zdravé či nikoli. 

Největším nepřítelem rodinných rituálů a rodinného sociálního kontaktu 

je nabídka veřejného stravování. Podle studie o změně jídelních návyků 

(autor Dominik Nosalik, fa Datamonitor) pracovali lidé v kuchyni 

v domácnosti před dvaceti až třiceti lety dvě až tři hodiny denně. Ještě 

dříve, bylo stravování v domácnosti jedním z hlavních rodinných rituálů; 

ne-Ii vůbec nejhlavnějším. Kuchyně, v sociálně výše situovaných 

rodinách jídelní salón, byly místem, kde lidé trávili valnou většinu 

- 62-



svého domácího času a kde tak docházelo k nejužším sociálním 

kontaktům. Anna a Jiří Guthovi uváději v rukověti Stolničení z roku 

1926 konkrétně: " Jísti sluší se obecně v pokoji, zvaném jídelna,v 

bytech menších aspoň takovém, který neslouží zároveň za ložnici. 

Jídelna, přívětivá a vzdušná, je prvním požadavkem řádného jídla a 

ještě více hostiny. Kdo nemáš zvláštního pokoje jakožto jídelny, musíš 

se omeziti jenom na společnost domácí a rodinnou." 

Dnes se čas strávený v kuchyni počítá na minuty. Průměrný Rakušan 

vydrží při práci v kuchyni 32 minut. Pomineme-Ii dopad takového 

počínání do oblasti sociální, je důsledek v oblasti fyzické katastrofální. 

Při nahodilém jedení lidé snáze zapomínají, kolik toho už za den 

zkonzumovali a mají tak menší kontrolu nad tím, co vlastně jedí. Tento 

problém nelze bagatelizovat, protože podle Světové zdravotnické 

organizace stojí nevhodné stravovací návyky za třemi čtvrtinami všech 

úmrtí u průmyslově vyspělých zemí. Lépe porozumět vyznamu 

stravování můžeme prostřednictvím znalosti historického vývoje 

stravování v euro-americké oblasti. 

3.4.1. Geneze evropského modelu stravování 

Stravování v Evropě v podstatě vychází z tzv. římsko-barbarského 

modelu, který se utvářel v dobách, kdy se Evropa vzpamatovávala 

z barbarských nájezdů a kdy docházelo k neslýchanému spojení kultury 

masa a chleba. Obě potraviny nakonec získaly ideologický i materiální 

statuts prvotní, nezbytné součásti stravy. V té době se také změnil i 

celkový postoj k jídlu. Pro řeckou a římskou kulturu byla nejvyšším 

ideálem střídmost. K jídlu se přistupovalo s potěšením, ale bez 

žravosti, nabízelo se štědře, ale bez okázalosti. Takový vzor chování se 

v literatuře prezentoval jako nejlepší, vyznačovaly se jím osobnosti 

vystavené vyrovnanosti a negativně hodnotila každý způsob jednání, 
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který se na tomto pojmu nezakládal. Jak přejídání, tak přehnané 

odříkání bylo posuzováno s opovržením nebo nedůvěrou (Hlad a 

hojnost, Montanari, 2003). 

Naopak keltská a germánská tradice prezentuje "velkého jedlíka" jako 

kladnou osobnost, která právě tímto typem chování - tím, že hodně jí a 

pije - vyjadřuje čistě zvířecí nadřazenost nad ostatními. Nikoli náhodou 

jsou v těchto společnostech tak rozšířena vlastní jména přejatá z říše 

zvířat, a zvlášť zvířat žravých a agresivních např. Medvěd, Vlk, jimiž se 

to jen hemží v historických a literárních pramenech. Mezi vládnoucími 

vrstvami nové Evropy si ideál umírněnosti nezískal velkou důvěru. 

Zvlášť v oblastech se silnějším "barbarským" vlivem představa udatného 

válečníka splývá s představou muže schopného pozřít obrovské 

množství jídla a pití. To je hrdina jakého nám představuje germánská 

mytologie a rytířské eposy. 

Obdobný rozpor mezi stravovacími zvyklostmi středomořských a 

kontinentálních oblastí, "římského" světa a světa "germánského", lze 

nalézt i v církevní oblasti. Je příznačné, že církevní kruhy v severních 

částech Evropy měly pro "hojnost jídla" značnou slabost. Zato mnišské 

řehole vzniklé v oblasti Středozemí se vyznačovaly větším smyslem pro 

rovnováhu a individuální umírněnost. 

Nedá se však říci, že by křesťanská kultura jako celek byla po]mum 

míry poplatná. Prameny odhalují silný odpor proti přijímání tohoto 

ideálu, před nímž se často dávalo přednost přísnému asketismu, 

strádání a odříkání. To byly hodnoty, které se prosazovaly, nejvyšší 

cíle, vzory dokonalého života, které mohly pár jedinců dovést ke 

svatosti a ostatním (většině) byly předkládány jako vzory hodné obdivu. 

V každém případě bylo prvním a zásadním dietním pravidlem 

klášterního stylu života odmítání masa. 

- 64-



Pokud jde o svět venkova a "chudoby", který si chtěli mniši brát za vzor 

pro svůj vlastní způsob života, je pravděpodobné, že ten 

pravděpodobněji sdílel spíš hodnoty šlechtické kultury než hodnoty 

kláštera. Venkované by se chudoby jistě rádi vzdali. Na rozdíl od 

šlechty si nemohli dovolit hojnost jídla, nelze si však představit, že by o 

ní neusilovali (id). 

Na začátku dějin evropské společnosti se tedy vyčleňují nejrůznější 

protikladné modely výživy a stravovacího chování, které však spojuje 

společná logika. K polaritě "římského" modelu a modelu "barbarského" 

se přidává protiklad modelu "klášterního" a modelu "šlechtického". Mezi 

nimi se odehrává boj, v němž jde o kulturní hegemonii, boj, který má 

mnoho tváří a mnoho vazeb, kde se hodnoty společenské etiky 

střetávájí s hodnotami náboženské morálky a důvody hladu s příčinami 

moci. Dalšími neopomenutelnými aspekty byly potěšení z jídla a zdraví. 

Význačným rysem evropského hospodářství v období od 6. století 

alespoň do 10. století bylo systematické propojování zemědělských 

aktivit s využíváním neobdělané půdy. Sousloví terra et si/va, země a 

les, se hojně vyskytuje na tehdejších listinách, jako by šlo o jediný 

pojem vyjadřující všudypřítomnou provázanost obdělaných a 

neobdělaných ploch, kde jedna střídá druhou, vzájemně se mísí a 

prolínají se v mozaice ekologických forem, jimž odovídá rozmanitý, 

nesourodý komplex výrobních činností: obilnářství a zahradnictví, lov a 

rybolov, volný chov zvířat, sběr plodin. Důsledkem byl značně 

rozčleněný a diverzifikovaný potravinářský systém, kde se produkty 

rostlinného původu (obilniny, luštěniny, zelenina) pravidelně objevovaly 

vedle produktů původu živočišného (maso, ryby, sýr, vejce). To se dělo 

- a to je třeba zdůraznit - na všech společenských úrovních 

v souvislosti se souběžným působením různých ekologických a 

společenských faktorů. V první řadě to byl příznivý poměr mezi 
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obyvatelstvem a zdroji, který umožňoval dosáhnout úroveň přežití 

navzdory nepříliš výnosnému výrobnímu systému založenému na 

extenzivním využívání neobdělané půdy. A potom výrobní a vlastnické 

vztahy nebránily přímému využívání takových ploch, ani když patřily 

králi, knížeti nebo církevní instituci. Lesů a pastvin byla taková hojnost, 

že z nich mohli těžit všichni. 

Všichni si tedy mohli opatřovat potraviny z diferencovaných zdrojů. 

Maso a ryby (také sýr a vejce) nechyběly na žádném stole vedle chleba, 

obi Iných kaš í a zeleni ny. Tom uto sjed nocován í výživy napomáhala i 

církevní nařízení zakazující po určité dny v týdnu nebo období v roce 

konzumovat maso a v jistých případech veškeré živočišné výrobky. Bylo 

spočítáno, že malé a velké půsty zabraly přes sto padesát dní v roce. 

To všechno - těžko bychom si takovou situaci dokázali představit mimo 

rámec potravinářské kultury založené do velké míry na masu - fakticky 

vedlo ke střídání různých výrobků na týchž stolech, k periodickému 

nahrazování masa rybami nebo sýrem (ještě lépe luštěninami) a 

živočišných tuků rostlinným olejem. I liturgický kalendář tak ovlivňoval 

stravovací návyky a přispíval k vytváření homogennějších obyčejů 

v různých oblastech Evropy (id). 

Uvnitř této společné kultury přesto přetrvávaly náznaky nepřekonatelné 

dichotomie a navíc se začaly rýsovat i významné společenské rozdíly. 

V krajích střední a severní Evropy především vyšší světské i církevní 

vrstvy přijaly "módu" chleba, vína a oleje - vskutku ji tak můžeme 

nazývat - nejen jako součást liturgie, ale také jako součást vlastních 

stravovacích návyků. Nižší vrstvy se dál tvrdošíjně upínaly k tradiční 

výživě, s níž byly někdy spojeny, jak jsme viděli na příkladu piva, 

významné prvky náboženských rituálů. A naopak v jižnějších oblastech 

nedávno podřízených moci a kultuře germánských národů asimilovaly 

styl života a stravy vítězů (vášeň pro lov, hojnou konzumaci masa) 
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především vyšší vrstvy, kdežto ty nejnižší zůstaly více spjaté 

s tradičním modelem. Obraz "ubohého" pojídače zeleniny, který 

najdeme v tolika tehdejších literárních textech, není jen ideologická 

konstrukce. Faktem však zůstává, že všude, i na jihu Evropy, i v těch 

nejnižších vrstvách, se začalo jíst víc masa než v minulosti, zatímco 

chléb pomalu dobýval severské stoly. 

Římské obilnářství sázelo na pšenici jako hodnotný produkt určený pro 

městský trh (na po ptá vce tohoto trh u do značné míry závise la tehd ej š í 

zemědělská politika). Po krizi ve 3. století docházelo k postupným 

změnám. Na úkor trhu rostl význam vlastní spotřeby, ped pšenicí, jejíž 

pěstování bylo náročnější a nevynášelo tolik (čím dál míň vzhledem ke 

stagnaci pěstitelských technik), se začala dávat přednost méně 

kvalitním, leč odolnějším druhům obilí s jistějšími výnosy : žitu, 

ječmenu, ovsu, špaldě , prosu, setarii, čiroku. Většina z nich byla 

známá už po staletí a měla jen okrajové využití nejen jako krmivo pro 

zvířata, ale také ve výživě člověka. Jiné druhy se prosadily teprve 

nedávno, například žito, které římští agronomové znali pouze jako 

plevel. Spolu s ním byly smíšeně nebo odděleně vysévány i další 

obilniny: pro tato století je téměř všude charakteristická polokultura, 

další prostředek ke snížení dopadů nepříznivého počasí diferencováním 

doby růstu plodin. Pěstovala se i pšenice, ale jen v malém množství a 

byla určena především vyšším vrstvám (id). 

Protikladnost obou produktů, v níž se odrážely společenské rozdíly, 

souhrnně vyjadřovala jejich barva : pšeničný chléb byl bílý, kdežto 

chléb z žita (nebo jiných obilnin) byl černý. První byl určen pánům a 

vnímán jako přepychový výrobek. Černý chléb patřil venkovanům a 

otrokům. Mohl být vyroben ze žita, špaldy nebo směsi (mixtura). 
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Neméně důležitý byl rozdíl mezi čerstvým a tvrdým chlebem (první byl 

privilegiem jen několika málo vyvolených, měly ho velké kláštery či 

knížecí dvory), chlebem více nebo méně kynutým (ječný chléb nekyne, 

protože mouka této obiloviny je chudá na škrob) a mezi různými druhy 

pečení: kdo mohl, pekl chléb v peci, ostatní ho připravovali na kameni 

nebo v popelu. Pak se jednalo spíš o slané placky než skutečný chléb. 

"Chléb, který se při pečení obrací pod popelem," píše Hrabanus Mauru, 

"je placka (focacia)." Lidé ho však dál nazývali chlebem, stejně jako se 

"chléb" říkalo jistým nepředstavitelným výrobkům v dobách hladomoru, 

protože to slovo vyvolávalo ušlechtilé představy. Bylo to posvátné nebo 

možná magické jméno (id). 

V tomto období si jen málokdo mohl dovolit čerstvé maso. Venkované 

se snažili především si zajistit zásoby, a proto používali spíš nakládané 

maso: hlavně vepřové a skopové (to byla jediná zvířata chovaná ve 

větším množství), ale v severnějších krajích se choval také skot, koně a 

buvoli. Důležité místo měla zvěřina. Také jelení nebo kančí maso se 

udilo nebo nakládalo do soli, onoho zázračného produktu, který byl 

téměř nezbytný pro každodenní přežití. V 7. století o soli Isidor ze 

Sevilly prohlásil, opíraje se o Plinia, že je "užitečná jako slunce". Čas 

od času poskytovala vesničanům čerstvé maso domácí drůbež -

slepice, husy, kachny, a to byl svátek. 

Také rybolov se nacházel v přechodném stadiu mezi přirozenou 

existencí a umělým chovem. Sádky a haltýře byly nejčastěji umisťovány 

do vodních toků a do bažin: v tehdejších pramenech se hojně vyskytuje 

sousloví piscarias et pa/udes. 

Mezitím začala populace znovu růst. Po staletích recese a stagnace se 

v 8. a 9. století začal směr demografické křivky obracet. Snad proto, že 

se obnovil příznivý potravinový cyklus. Nebo možná z úplně jiných 
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důvodů (i demografické mechanismy mají svá vlastní specifika). 

Nicméně jestliže se růst opíralo obtížně se vytvářející výrobní systém, 

na druhé straně tu bylo nebezpečí, že uvede do pohybu destruktivní 

mechanismus, který tento systém zničí. Zvýšená poptávka po 

potravinách totiž mohla být v onom typu společnosti a hospodářství 

uspokojena pouze rozšiřováním obdělaných území a zvyšováním 

významu zemědělství na úkor jiných forem využívání teritoria (id). 

Překotné klučení, obdělávání půdy a osidlování, které od 9. století 

zachvátilo všechny evropské kraje a na němž se podílely kostely a 

kláštery, šlechta i venkovské a později i městské komunity, značilo 

radikální změnu způsobu, jímž se tehdy řešil problém potravy. Byla to 

snadnější, a pokud jde o okamžité výsledky, také účinnější odpověď na 

postupný a v určité chvíli až závratný nárůst poptávky po potravinách. 

Do jisté míry to byla také odpověď na zvýšenou poptávku po 

"civilizovaných" hodnotách. Všechno přírodní a divoké bylo od té chvíle 

vykázáno na okraj převládajících výrobních a ideologických hodnot. 

Bylo to počátek velké konjunktury. Nebo možná krize. 

Ubývání lesa (nebo jeho úplné vykácení) nebylo jediným výsledkem 

příklonu hospodářství k zemědělství. Les se také zušlechťoval a 

kultivoval: právě v tomto období se v mnoha krajích střední a jižní 

Evropy rozšířil jedlý kaštan, vybraný z planých druhů a často 

vysazovaný místo starých doubrav. Důvod této volby je zřejmý: 

z kaštanů lze získávat mouku a jejich úlohu ve stravě lze tedy přirovnat 

k obilninám. Není náhodou, že se kaštanu říká chlebový strom. 

Zdá se, že hlavní etapy kolonizačního procesu (první vlna v 9. století, 

hlavní vna v 11. - 13. století) jsou úzce spjaty s tím, co víme o 

výrobních a potravinových krizích. Opomineme-Ii místní hladomory -

jejichž dosah přesto nesmíme podceňovat v době, kdy spotřeba 

závisela především na místní produkci -, v pramenech se dochovaly 
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zm ínky o 29 celoevropských hladomorech mezi lety 750 a 1100. 

V průměru tedy ke krizi docházelo každých dvanáct let. Nicméně tu 

existují (jak zjistil P. Bonnaise, jemuž vděčíme za tento výpočet) 

významné rozdíly v chronologii. Zdá se totiž, že velké hladomory se 

soustředily především do druhé poloviny 8. století (6 let) a do 9. století 

(12 let), v 10. století jich bylo méně (sotva 3 roky, všechny v první 

polovině století) a znovu pak řádily v 11. století (8 let). Obdobné 

výsledky získáme, zaměříme-Ii se na hladomory, které postihovaly 

regiony nebo celé státy. 

Můžeme konstatovat, že počátek zemědělské expanze se současně pojí 

- v 11. století stejně jako v menší míře v 9. století a potom i ve století 

šestnáctém a osmnáctém - s obdobím zvýšených potravinových 

nesnází, které nelze vyřešit pomocí předcházející výrobní rovnováhy. 

Z této hypotézy lze tedy vyvodit, že rozšíření zemědělství a snaha o 

efektivnější využívání dostupných zdrojů byla odpovědí na nedostatek 

potravy. 

Od tohoto okamžiku získávalo evropské hospodářství stále výrazněji 

zemědělský charakter. Přestože lesů postupně ubývalo, i nadále 

pokrývaly rozlehlé plochy. V některých oblastech tomu tak bylo ještě po 

staletí a někde je tomu tak dokonce dodnes. Docházelo však 

k pozvolnému omezování práv lesy využívat. Spolu s tím, jak 

demografický růst a zmenšování neobdělaných území zvyšovaly 

konkurenci ve využívání lesů, vzrůstalo i sociální napětí a s ním 

definice privilegií spojených s vykonáváním moci. Využívání lesních 

zdrojů bylo víceméně striktně, víceméně výlučně vyhrazeno silnějším 

společenským třídám na úkor těch slabších. V zemích jako Francie 

nebo Anglie, kde existovala pevná monarchická moc, se kontrola a 

využívání lesů soustředily v rukou krále a jeho družiny. Jinde získali 
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převahu místní hodnostáři, hradní páni, biskupové, opati a také města, 

kde tomuto vývoji napomáhala hospodářská a sociální struktura (id). 

Především od 11. století získal rozhodující úlohu ve výživě lidových 

vrstev chléb. Všechno ostatní se začalo považovat za podružné, za 

prostou přílohu, která chléb "doprovázela". Rozšíření výrazu 

"companatico" (příkrm k chlebu) v jazycích románské oblasti (které byly 

kulturou chleba nejvýrazněji poznamenány) je toho nejlepším důkazem. 

Od 7. století, kdy Isidor ze Sevilly psal, že chléb se tak nazývá proto, 

"že se přikládá k jiným jídlům", panis dictus, quod cum omni cibo 

adponatur, se perspektiva radikálně změnila nebo dokonce převrátila. 

Nyní se všechno ostatní přikládalo k chlebu. 

Zmínky o chlebu se v pramenech neodbytně vracejí. Při sjednávání 

smluv o pronájmu půdy se obdělaná území označují jako "chlebová 

půda". Produkt polí byl přejmenován na "sklizeň chleba". Jistý díl 

"chleba" se vyžadoval za pronájem půdy nebo jako desátek. Především 

z chleba, zrní nebo mouky sestávaly zásoby rolnických rodin občas 

zapisované do majetkových soupisů (urbářů). Ve vybavení domácnosti 

hrála ústřední úlohu moučnice na uchovávání chleba a díže 

k zadělávání těsta. Rodinné společenství, které jedlo a spalo pod 

jednou střechou, se označovalo za komunitu lidí žijících ze stejného 

chleba, ,,0 jednom chlebu" (a ze stejného vína). A když byl chleba 

nedostatek, nastal hlad. Přežití mohly případně zajistit jiné potraviny, 

ale nedostatek chleba byl jasným ukazatelem nouze. Posedlost 

chlebem, zakořeněný zvyk připravovat a konzumovat tento druh 

potravy, vedl k tomu, že se chléb vyráběl za každou cenu a v obdobích 

výrobní krize se k jeho přípravě užívalo všech možných i nemožných 

ingrediencí. 
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V každém případě je zřejmé, ze s postupem staletí byla naděje na 

řešení potravinových krizí využitím alternativních zdrojů, jako byly 

obilniny (nebo jejich nepravděpodobné náhražky) čím dál mlhavější. 

Postupně se lidé museli smířit s tím, že "bez obdělávání půdy nelze 

přežít" (to se vypráví v hagiografickém textu popisujícím hladomor, 

který v roce 1095 postihl oblast dnešní Belgie), a teprve tehdy se 

nedostatek chleba - penuria panis, exiguitas panis, inopia panis, jak se 

píše v kronikách - stal pro lidi doopravdy neúnosný (id). 

V období středověku se tedy v Evropě zformoval základní model 

stravování, který v rámci euro-americké civilizace ve své podstatě 

přetrvává dodnes. Pozdější objevy "nových světů" a jejich surovinových 

zdrojů, stejně jako postupný rozvoj zpracovatelských metod 

pochopitelně významně ovlivnily původní model, ale princip "chleba a 

masa", jak byl vysvětlen výše, přetrvává. Pro průmysl cestovního ruchu 

je důležité uvědomit si zákonitosti stravování, pochopit jejich principy a 

konsekvenční vazby nejen v oblasti fyziologické, ale i sociální a 

ku It u rn ě-ant ro pol og ické. 

Až do první světové války byla v Evropě základem lidského chování v 

podstatě křesťanská etika, jak se zformovala v prvních stoletích 

našeho letopočtu. Postupně s christianizací západní, střední a severní 

Evropy se obměňovala a přizpůsobovala místním zvykům a tradicím. V 

základních rysech se tento obecný rámec udržel a jídlo bylo chápáno 

jako dar boží, neboli obecně zavazující hodnota. 

Zasednutí k jídlu bylo rituálem spojujícím nejenom rodinu, ale i vyšší 

a širší společenské komunity. Rodina zasedala ke společnému stolu 

před a po denní práci, aby načerpala a obnovila síly, projednala co 

činit a posoudila čeho bylo dosaženo. Společná modlitba a díkůvzdání 

byly důležitými součástmi domácí liturgie a zároveň socializačními 

prvky. Ve 20. století zmizely i veřejné ceremoniály královských a 
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korunovačních hostin, jejichž oslavná líčení tisíce let plnily stránky 

dobových kronik, jako jedněch z největších událostí světa. 

Rozpadem rakousko-uherské monarchie a zánikem vídeňského 

dvora skončily v Evropě i poslední feudální přežitky a stůl pozbyl 

významu jako integrujícího činitele stavovské společnosti. Postupující 

sekularizace čím dál intenzivněji zasahující evropskou společnost 

odsouvala poslední zbytky náboženských úkonů 

souvisejících se společenstvím u stolu. Pouze velikonoční a vánoční 

"uctívání jídla" dnes připomíná zašlé tradice. 

Urychlení procesu moderní urbanizace a vznik trhu práce vedl 

současně k postupnému vytlačování tradičních společenských rámců, 

které obklopovaly stůl. Zaměstnanci opouštějí domov po úsvitu a vrací 

se po soumraku. V přestávce mezi prací chvatně požijí standardizovaný 

pokrm, aby navečer doma, nejlépe u televize, absolvovali podobný 

"rituál". Ani postupné zlepšování sociálních podmínek nepřineslo 

podstatnou změnu. Zkrácení pracovní doby sice relativně zvětšuje 

objem volného času, ale rostoucí zaměstnanost žen nadále 

destabilizuje zděděný řád chodu domácnosti. Stejný zásah do 

sociálního prostoru prodělal i venkov, až do nedávná nositel tradičních 

životních forem. Původní bezprostřední vztah s přírodou nahradil 

zemědělsko-průmyslový komplex, potravinářský průmysl, obchod, 

marketing a reklama. Zemědělství sice hraje stále svoji nezastupitelnou 

roli, ale na jeho základně se ustavila průmyslová a obchodní struktura, 

která zároveň odčerpává z kapes spotřebitelů více prostředků než 

původní zemědělský produkt; právě ona je spoluhybatelem pokračující 

standardizace chuti, která zasahuje všechny vrstvy společnosti. 

Urbanizovaná společnost 20. století, která ztratila kontakt s přírodou a 

s přímým dobýváním potravy, začala pokládat jídlo za běžné faktum, 

jakoby přicházející odkudsi z dálky a zcela samozřejmě; díky letecké 
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dopravě a technologii zmrazování potravin lze přepravovat i ty 

nejeexotičtější poživatiny na stoly evropských spotřebitelů. S nebývalou 

si lou se projevuj í zej m éna globál n í civi lizačn í im pu Isy, kte ré v 

posledních desetiletích unifikují nejenom v Evropě stravovací návyky a 

skladbu jídel (invaze systému fastfood). K tomu přistupují i novodobé 

trendy , makrobiotika a dietetika. V důsledku těchto procesů evropská 

gastronomie v současné době prožívá dvojí pohyb: zvenčí absorbuje 

nejrůznější vlivy a podněty, ať už proto , že lákají svojí atraktivitou, 

nebo že lépe odpovídají zásadám zdravé výživy (Japonsko). Na druhé 

straně se především tradiční gastronomické velmoci těmto vlivům brání 

a proklamují udržení domácích tradic (hnutí Slow food) (Vybrané 

kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, Holub,2004). 

3.5. Postmoderní gastronomie 

Industriální civilizace vytvořila 

"moderním" stylem života , ve 

nový 

kterém 

prostor 

zůstaly 

s odpovídajícím 

pouze ojediněle 

roztroušené vzpomínky na minulost; je ironií osudu, že teprve ve 20. 

Století došla řecká složenina - gastronomie - svého naplnění . Heslem 

průmyslové gastronomie se stalo právě "gaster" (žaludek) a "nome" 

(norma). Společným jmenovatelem celého procesu jsou nekonečné řady 

i nstantn í ch 

mražených produktů. 

a 

Řada významných 

světových firem se 

specializuje na výrobu 

"suchých" potravin ; 

slaných a sladkých 

pochoutek, jíšek, 

omáček, koření, 
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hotových dezertů, majonéz apod. Průkopníkem v této oblasti byly 

"instantní" průmyslově vyráběné nudle. O jejich zrod se v Japonsku 

"zasloužil" Ando Momofuku; na trh byl distribuovány v roce 1958 pod 

názvem Chícken Ramen, aby o třicet let později, pod názvem Cup 

Noodle, se šířily do světa se sloganem "Děláme nudle pro svět". Další 

produkty pod názvem Ready to co ok nebo Ready to serve jsou 

výsledkem používání konvenience - chlazených a mražených produktů a 

mají dopad na všechny zúčastněné; ať se nacházejí doma nebo u stolu 

restaurace či kantýny. 

Od poloviny 20. století se tak "gastronomie" stala průmyslem, na 

kterém jsou závislé tradiční i další nově vznikající výrobní sektory a 

obory lidské činnosti: mrazící zařízení pro potravinářskou výrobu, 

přístrojová technika pro gastroprovozy, obalový průmysl, marketingové 

a reklamní agentury, poradenství, služby, kuchařská literatura, výrobci 

domácího kuchyňského a stolního nádobí apod (id). 

4. Kultura - projev i atrakce cestovního ruchu 

Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, 

kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím 

socializace předávají dalším generacím. Kultura je souhrnem veškerých 

znalostí, přesvědčení a návodů pro přežití, nashromážděných za léta 

danou společností, ať uz prostřednictvím inovace pocházející 

z vlastních řad, či převzetím od sousedních národů (Úvod do kulturní a 

sociální antropologie, Murphy, 1999). 

Na management a marketing cestovního ruchu má pak velký vliv 

kulturní dědictví destinace ve všech svých projevech. Kulturní dědictví 

je konfigurace kulturních prvků, tj. hmotných artefaktů, sociokulturních 

regulativů (zejména hodnot, norem, a kulturních vzorců) a idejí, jež jsou 
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jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek 

materiální a duchovní činnosti členů určité kultury předávány 

následejícím pokolením jako specifický typ dědictví (Sociální a kulturní 

antropologie,Soukup,2000). K kulturnímu dědictví je přistupováno ze 

čtyř perspektiv, jak je uvedeno v úvodu práce. Z perspektivy turisty jde 

v podstatě o konzumaci kulturních prvků, které vnímá jako rozhodující 

činitele při výběru cílové destinace. Poskytovatelé služeb přistupují 

k prvkům kulturního dědictví a kulturních projevů jako k druhotnému 

zdroji zisků a snaží se o jejich maximální exploataci. Vláda či vedení 

hostitelské země resp. regionu nebo komunity podporuje uchovávání 

původních kulturních hodnot a přistupuje k nim jako k prvkům 

identifikujícím národní nebo lokální povědomí. Konečně hostitelská 

komunita je obrazem kulturního dědictví sama. 

Přenášením kultury z generace na generacI Je zajišťována kulturní 

kontinuita lidské společnosti. Tento proces má kumulativní charakter a 

je způsoben negenetickým charaktarem lidské kultury, zejmená 

specifickou lidskou schopností předávat znalosti a dovednosti 

prostřednictvím znakových systémů. Na rozdíl od aktuální kultury 

společnosti, která vystupuje jako souhrn všech živých výtvorů, vzorů, 

idejí, představuje kulturní dědictví pouze tu část sociokulturního 

systému, která v životě dané společnosti zakořenila, a je proto dále 

předávána potomkům. Některé historické artefakty mohou v průběhu 

času měnit svou funkci či poslání. Jako příklad kze uvést náboženské 

nebo kultovní předměty, které ztratily svou původní funkci a jako 

exponáty muzeí jsou dnes prezentovány pro svoje umělecké nebo 

estetické kvality (id). Dalším příkladem mohou být sbírky dříve užitných 

a spotřebních předmětů, které jsou dnes dokladem kulturního a 

technického vývoje společnosti nebo představují určitou uměleckou a 

estetickou hodnotu, která v době jejich vzniku nebyla uznána nebo 

nebyla podstatná. 
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4.1. Kulturní projevy jako atrakce cestovního ruchu 

Mezi hlavní atrakce cestovního ruchu z oblasti kulturního dědictví a 

současných kulturních hodnot patří: 

1. Umělecká tvorba zahrnuje díla malířská, sochařská, grafická, 

architektonická apod. Současný trend je resorty a hotely vystavují 

místní umění a díla řemeslné výroby v hotelu nebo jeho těsné blízkosti 

takže hosté mohou pohodlně přijít do kontaktu s uměleckou tvorbou 

navštívené destinace. Vystavené umělecké předměty mohou být na 

prodej a tak je konsekventně podporován i export umění. Lokálním 

umělcům a řemeslníkům je tak dána možnost prezentovat svá díla 

v širším měřítku a tím i dále reprezentovat konkrétní destinaci a 

přilákat další návštěvníky. 

2. Hudba a tanec jsou jedny z nejsilnějších a nejpopulárnějších 

vyjádření kultury destinace. V některých případech je turisté uvádějí 

jako hlavní důvod návštěvy. Příkladem může být Havai, Mexiko, 

Španělsko nebo Řecko či země Balkánu. Zejména resortové hotely 

zprostředkovávají tento zážitek svým hostům a snaží se vybrat to 

nejlepší, aby si tak své hosty udrželi ve svých zařízeních. Večerní 

zábavní programy, koncerty, produkce žívé i reprodukované taneční 

hudby pomáhají presentovat tento aspekt umělecké tvorby dané 

destinace. Místní festivaly, přehlídky a lokální soutěže jsou turisty vždy 

vítány. Muzikální tvorba a taneční styly lokálních etnik také vyjadřují 

místní kulturní tvorbu. Téměř všechny národy a etnika mají svou 

originální hudební a taneční tvorbu lišící se v používaných hudebních 

nástrojích, rytmice, oblečení, líčení, barvách, apod. 

3. Řemeslná tvorba prezentovaná jako originální a místní, by měla být 

produkována v dané zemi nebo regionu, kde ji turista může koupit. 
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Způsobuje totiž velké zklamání a nespokojenost, když návštěvník zjistí, 

že výrobek který se chystá koupit nebo ještě hůře, který už koupil 

pochází z úplně jiného místa planety - obvykle z míst s levnou pracovní 

silou dostupnými surovinami. Návštěvník si nekupuje dřevěné, 

lakované, ručně vyřezávané příbory kvůli jejich užitné hodnotě, ale 

kvůli tomu, že se domnívá, že jde o projev místní řemeslné tvorby a on 

tak získá přímý kontakt s místní kulturou. Také v tomto případě některá 

ubytovací zařízení zprostředkovávají svým hostům možnost vidět nebo 

se přímo zúčastnit řemeslné tvorby a výrobky si pak zakoupit tím, že 

u možn í řem esl n íků m tvořit ve vhodných, návštěvn íkovi dostu pných 

prostorách. 

4. Zemědělství je dalším významným prvkem kulturního projevu 

příslušné destinace. Způsob pěstování rostlin, chovu dobytka a 

d rů beže, vinoh radnictví, ovocnářství, rybolov, ku Itu rn í kraji notvorba, 

apod. jsou pro návštěvníky zajímavým kulturním aspektem. Zemědělská 

a pěstitelská činnost je navíc spojena s řadou historických unikátních 

obřadů jako dožínky, vinobraní, dosečná, apod. Dalším doprovodným 

jevem tohoto kulturního projevu jsou trhy s čerstvými produkty - ovoce, 

zelenina, květiny, ryby, sýry, pečivo, med, drůbež, ovocné destiláty a 

likéry, apod. Zejména tradiční zemědělství je prvotním předpokladem 

pro tzv. agroturistiku, která se v posledních letech stává stále 

oblíbenější pro svůj charakter - umožňuje účastníkům poznat a 

pochopit původní hodnoty života na venkově a je tak vynikajícím 

relaxačn ím zážitkem. 

5. Kulturní dědictví destinace je vyjádřeno vartefaktech historie a 

prehistorie. Některé destinace jsou navštěvované výhradně z důvodů 

přítomnosti historických objektů a jiných památek. Ochrana historických 

artefaktů, kvalita a vedení muzeálních či galerijních sbírek jsou tak 

možná nejdůležitějšími aspekty úspěšného cestovního ruchu. Možnost 
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seznámit se s historií a prehistorií navštívené destinace, dozvědět se o 

vývoji příslušné civilizace a kultury jsou významnými motivačními 

faktory při výběru destinace. 

6. Také gastronomie je jedním z nejvýraznějších kulturních projevů. 

Návštěvníci oceňují lokální odlišnosti v chutích, použitých originálních 

surovinách, technologických úpravách a způsobech prezentace a 

podávání. Hotely a restaurace mohou turisty zaujmout nabídkou 

originálních lokálních pokrmů a nápojů. Vhodné je nabídku v menu 

doplnit komentářem o použitých surovinách a koření, způsobu úpravy 

apod. Také příprava pokrmů, v případě že je to možné a vhodné, je 

zaj ímavou atrakcí. Mezi nejšť astnějš í vzpom ín ky na dovol eno u může 

patřit večeře v originálním prostředí, kde jsou podávány místní pokrmy 

a nápoje, hraje živá hudba a turista na přechodnou dobu získává pocit 

že se stal součástí místní komunity. 

7. Jinou, jednou z nejstarších, motivací pro cestování je náboženství. 

Asi nejznámější a nejmasívnější dodnes je pouť muslimů do Mekky. Ale 

i křesťanské poutě a procesí (např. andaluská pouť do vesnice EI 

Rocío), hinduistické cesty za očistnou koupelí aj. celosvětově uvádějí 

do pohybu stovky milióny lidí. Existence svatých, posvátných či jinak 

nábožensky významných míst (např. zjevení, zázrak) jsou z pohledu 

poskytovatelů služeb cestovního ruchu velmi významná protože 

přiváděj í ob rovs ké množství návštěvn íků. 

8. Věda a vzdělávání. Obyvatelé jedné země se zajímají o vzdělávací 

systém v jiné zemi. Univerzity a jejich campusy jsou také lákadlem, 

které přitahuje množství turistů. Řada takových vzdělávacích zařízení 

jsou díky svému většinou historickému původu atraktivní po stránce 

architektonické, krajinotvorné co se týká rozsahu a kvality 

nashromážděných literárních děl nebo jiného edukativního materiálu. 
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Vědecká činnost je potom atraktivní pro sice relativně úzký okruh 

turistů, který je ale o to stálejší a s ohledem na výměnu informací a 

přenos poznatků oboustranně přínosnější pro hostitelskou komunitu i 

návštěvn íky. 

9. Literatura a jazyk. Jazyk je jedním z nejdůležitějších 

charakteristických rysů každého národaa je jednou z klíčových částí 

kulturního mixu. Jak verbální, tak neverbální forma komunikace je 

nástrojem zprostředkování sociálních a kulturních norem uvnitř 

společnosti a jejich uchování (Marketing pro evropský trh, Světlík, 

2003). Literární projev sestávající z knih, magazínů, novin, brožur, 

letáků a jiných tiskovin je také výrazným kulturním projevem. Knihovny 

jsou pro návštěvníky oblíbenými kulturními institucemi, protože se 

v nich shromažďuje množství důležitých informací a mnohdy 

uměleckých děl. Seznámení se s literární tvorbou a přes ní i poznání 

kulturního kontextu prostředí kde vznikla, souvisí se znalostí jazyka -

řeči. Většina turistů se snaží naučit alespoň základní výrazy v řeči 

země či místa, kde jsou návštěvníky. Obvykle se rozsah frází omezuje 

na vyjádření základních potřeb v oblasti stravování, ubytování, místní 

orientace a bezpečnosti. Často je ale učení se jazyku prvotní impuls 

k cestování. Řada univerzit i jiných vzdělávacích zařízení nabízí 

většinou v letních měsících jazykové kurzy a semináře. Ale i běžné 

studijní programy zahrnují výuku jazyků a tak je jazyk - řeč jako 

jedinečný kulturní projev i významným aspektem cestovmího ruchu. 

4.2. Kulturní turistika 

Turistika, jestliže ji budeme vnímat jako jiný výraz pro fenomén 

cestovního ruchu, který již před několika dekádami začal být nazýván 

průmyslem, aby se tak lépe postihlo, o co vlastně v cestovním ruchu 

jde, není jen o samoúčelném CESTOVÁNí jako takovém. Z této 
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perspektivy je třeba nahlížet na kulturní turistiku jako souhrn ostatních 

obecně uznávaných činitelů cestovního ruchu - tedy dopravy, 

ubytování, stravování a zprostředkovatelů, ale zároveň neopomíjet to 

nejpodstatnější bez čeho by cestovní ruch nemohl existovat - důvod, 

příčina, motivace. 

Typickou destinací jsou místa s dlouhou a bohatou historií, velkým 

množstvím tradic, koncentrací památek hmotné kultury a historické 

architektury, zachovanou (v kontextu s dějiným vývojem) přírodou a 

krajinotvornými prvky, s řadou osobností globálního významu nebo 

alespoň světově proslulými v oblasti vědy, umění i sportu, ... Na kulturní 

potenciál se ale dá nahlížet i z perspektivy antropologické, sociologické 

a psychologické, tedy se snahou vidět a zažít unikátní konfiguraci 

kulturotvorných prvků národa, země, regionu, místa, ... Jeden z hlavních 

motivů pro turistiku je poznávání "života" hostitelské destinace. 

Potenciál kulturní turistiky je skutečně velký. 

V případě kulturní turistiky je impulsem jednoznačně kultura sama. 

Snaha lidí poznat, naučit se, pochopit je totiž ze všech živočišných 

druhů této planety vlastní právě jen lidem a jako taková univerzálním 

projevem kultury lidstva. Z toho tedy vyplývá, že kulturní turistika 

obecně nemůže nikdy zcela zmizet a je na rozdíl od některých jiných 

charakteristických segmentů (obchodní, kongresová, zdravotní) turistiky 

relativně stálá z dlouhodobé perspektivy. Na druhou stranu je ve své 

podstatě zbytná a tudíž v krátkodobém časovém horizontu 

postradatelná; může tudíž docházet k odkládání její realizace na dobu 

zlepšení ekonomické situace, politické stability, eliminace zdravotně

bezpečnostních rizik v cílové oblasti, ... Vzhledem k těmto faktům je 

proto v případě kulturní turistiky mimořádně vyznamná pozitivní 

informovanost o cílové destinaci, poskytovaní odborných, 
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nezavádějících informací nejen o atraktivitách, ale i o dalších službách 

průmyslu cestovního ruchu. 

Pro její efektivní organizovanl Je potřeba k ní přistupovat s vědomím 

širších souvislostí než jsou jen obvyklé vazby typu "poskytovatel služby 

- prostředník - zákazník". Jedním z jejích velkých specifik totiž je, že 

její atraktivity, motivátory jsou obvykle mimo rámec komerční sféry (v 

neziskovém sektoru) a tudíž se řídí jinými principy. Proto je víc než jiné 

typy cestovního ruchu náročná na komunikaci s jinými subjekty, které 

mohou sledovat odlišné zájmy (ochrana památek, zachování status quo, 

apod) nebo se řídí jinými časovými parametry (odlišná sezónnost, 

dlouhodobé plánování versus střednědobé či krátkodobé a obráceně). 

Na kulturní turistiku není možné pohlížet z perspektivy etnocentrické 

nebo perspektivy hostitelského kulturního okruhu. Jinými slovy řečeno, 

co je zajímavé a lákavé pro místní nemusí mít význam pro návštěvníka 

- turistu. Samozřejmě jsou i univerzální témata napříč všemi kulturami 

a etniky, ale pro efektivní organizaci kulturní turistiky je nezbytné být 

obeznámen s kulturně historickým vývojem a národnostním nebo 

etnickým vymezením oblasti, kde komunikujeme nabídku pro kulturní 

turistiku. Velmi záleží právě na hlubší znalosti kulturní nabídky 

hostitelské destinace a zejména na pochopení a akceptaci vnímání 

jejích atraktivit v kontextu nahlížení příslušníků návštěvnické kultury. 

Jestliže výše zmínil nutnosti organizovat kulturní turistiku podle 

zdrojové oblasti, nelze opomenout potřebu organizovat ji podle 

možností, potenciálu specifických oblastí jako je architektura, hmotná 

kultura, umění, příroda a krajina, historie, ... Kultura je totiž fenomén, 

který zahrnuje veškerou lidskou činnost a proto je ke kulturní turistice 

třeba přistupovat diferencovaně, podle jednotlivých segmentů, jejich 
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předmětu zájmu a využívat synergické efekty provázanosti nabídky více 

oblastí kultury. 

4.2.1. UNESCO 

Samostatnou kapitolou v propagaci míst zájmu kulturní turistiky je 

činnost UNESCO. Podpora objektů nebo míst zapsaných na tzv. 

Seznam světového dědictví nespočívá v financování jejich restaurování 

nebo udržování, ale v metodické pomoci při jejich ochraně a z pohledu 

kulturní turistiky ne nevýznamná propagace těchto míst v globálním 

měřítku. Důkazem významu činnosti UNESCO pro kulturní turistiku je i 

vznik několika cestovních agentur, specializovaných na organizování 

návštěv míst uvedených na seznamu. To, že např. Česká republika 

nabízí již dvanáct míst na tomto seznamu je potvrzením nesporně 

bohatého potenciálu pro kulturní turistiku v České republice. Navíc, 

vzhledem k jejich geografickému rozmístění prakticky po celém území 

republiky, by jejich navštěvovanost prospěla rozptýlení turistů z center 

dnešního zájmu. 

V roce 1972 byla Organizací spojených národů pro vzdělávání, vědu a 

kulturu (UNESCO) přijata Dohoda o světovém dědictví, která vytváří 

právní, administrativní a ekonomický rámec mezinárodní spolupráce při 

ochraně kulturního dědictví. Státy, které tuto dohodu přijaly, zaručují 

zachování kulturních a přírodních lokalit výjimečné a celosvětově 

význam né hod noty. 

Jednou z povinností, definovaných v Dohodě o světovém dědictví, je 

povinnost každého účastnického státu identifikovat, chránit, udržovat, 

prezentovat a předávat světové památky dalším generacím. Prezentace 

světových památek je mimo jiné realizovatelná prostřednictvím 

cestovního ruchu. Komise pro kulturní turistiku, která byla ustanovena v 

roce 1969 při Mezinárodní radě pro památky a památková místa 
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(ICOMOS), formulovala v roce 1976 Chartu kulturní turistiky, která, 

kromě dalšího, obsahuje definici kulturní turistiky a hlavní zásady jejího 

provozování při současné eliminaci negativních dopadů na památky. 

Kulturní turistika je v Chartě definována jako forma turistiky, jejímž 

předmětem je, mimo jiné cíle, objevování památek a památkových 

lokalit. Přispívá významně k jejich údržbě a ochraně , současně však 

památky při živelném využívání ohrožuje. Respekt ke kulturnímu 

dědictví musí být nadřazen jakýmkoliv jiným zájmům. Je nezbytné jej 

zajistit nejen limitováním počtů návštěvníků, ale citlivým situováním 

vybavení a služeb pro cestovní ruch a dalšími opatřeními dle povahy 

lokal ity. 

Česká republika náleží z hlediska počtu památek UNESCO k 

nejbohatším zemím světa. V současné době (2005) je zapsáno v 

Seznamu UNESCO 12 lokalit a připravuje se zápis dalších. 

Zapsány byly: 

historická centra měst 

• Praha 

• Český Krumlov 

• Telč 

• Kutná Hora 
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historická vesnice 

• Holašovice 

jednotlivé objekty a areály 

• kostel Sv . Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou 

• zámek a zahrady v Kroměříži 

• zámecký areál v Litomyšli 

• sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 

• vila Tugendhat v Brně 

• židovská čtvrť, židovský hřbitova bazilika sv . Prokopa v Třebíči 

krajinná památková zóna 

• Lednicko-valtický areál 

Jedním z problémů, při využívání památek seznamu UNESCO pro 

kulturní cestovní ruch je nerovnoměrné rozložení návštěvnosti v 

průběhu roku. Většina návštěv se soustředí, pokud vůbec, jen na letní 
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měsíce a po zbytek roku jsou historická města téměř nepovšimnuta. 

Výjimkou je historické jádro Prahy. Nelze nabízet prohlídky všech 

historických objektů celoročně, neboť tento postup by vedl k zásadnímu 

znehodnocení těchto památek. Krásné prostředí městských i vesnických 

památkových rezervací a zón však představuje dostatečný ku Itu rně 

historický potenciál pro návštěvníky během celého roku. 

Rovněž nabídka atraktivit by neměla být omezena pouze na návštěvu 

památek, je zapotřebí nabízet i další doplňkové atraktivity. Podle 

zaměření trasy lze sice předpokládat, že pro většinu návštěvníků je 

památková lokalita cílem, ale pro další skupinu návštěvníků je 

pravděpodobně prohlídka hradu nebo krátká návštěva kterékoliv 

památkové lokality pouze doplňkem cesty nebo rekreačního pobytu s 

jiným zaměřením. 

Celoročně lze navštěvovat 41 památkových rezervací (17 městských a 

24 vesnických), 87 městských památkových zón a 11 krajinných 

památkových zón. Národních kulturních památek je v území podél trasy 

celkem 86 (z toho 37 je na území hlavního města Prahy). Zde jsou 

možnosti návštěv značně rozdílné. Zámky jsou, až na výjimky, 

zpřístupněny pouze v letní sezóně a nelze předpokládat z důvodu 

údržby a zachování těchto památek celoroční návštěvnost. Kostely a 

kláštery, které tvoří převážnou většinu národních kulturních památek i 

ostatních, z hlediska cestovního ruchu zajímavých památkových 

objektů, jsou - až na velmi frekventované výjimky - pro návštěvníky 

uzavřeny, ale zde je to zpravidla zapotřebí z důvodu zabezpečení 

cenného mobiliáře. 

Využívání historicky významného území však není zcela neomezené, 

každé území má určitou kapacitu návštěvníků, po jejímž překročení se 

začínají projevovat negativní dopady - fyzické opotřebovávání 

památkového fondu, snaha o nepřiměřené a nevhodné zásahy do 
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urbanistické struktury a v neposlední řadě úbytek stálých obyvatel, 

narušení běžného denního života v příliš navštěvovaném místě, které 

má za důsledek postupnou ztrátu genia loci. 

4.2.2. Agroturistika 

Uvažujíce o aspektech kulturní turistiky je třeba zmínit i tzv. 

agroturistiku, která do této kategorie také patří. To že latinský výraz 

agri colere (obdělávat půdu) byl základem vzniku slova kultura ale není 

ten hlavní důvod. Agroturistika se obecně postupně vymezila do oblasti 

levného bydlení na vesnické chalupě, někdy s limitovanou možností 

zapojení do nenáročných činností spojených s zajišťováním chodu 

zemědělského hospodářství. Také luxusní penziony, nemající 

s zemědělstvím a kulturním využíváním krajiny nic společného, jsou 

někdy nabízeny jako tzv. agroturistika. Tento speciální segment 

turistiky přitom vznikl na konci sedmedesátých let minulého století jako 

reakce na znechucení z komplikací z přetechnizovaného světa západní 

civi I izace, odpo r k příl iš kompl ikovaném u sociál n ím u systém u 

kladoucímu mnohdy až neúnosné nároky na chování lidí a oprávněná 

obava ze ztráty kontaktu s původním způsobem života a získávání 

obživy. Navrácen í původ n ího smysl u ag rotu ristiky, jej ího hl u boce 

relaxačního a edukativního významu by vedlo k její velké renesanci, 

protože problémy let sedmdesátých nebyly vyřešeny a např. ve 

středoevropském prostoru byly naopak s ohledem na historický vývoj 

ještě více akcentovány. Nicméně i zde platí, že efektivně organizovat 

tento typ turistiky předpokládá hlubší znalosti v oblasti teorie kultury 

než jen provozovat hospodářství a vybavit "nahoře v patře dvě místnosti 

pro hosty". 
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4.3. Akulturace jako důsledek cestovního ruchu 

Turista, který se bez výjimky střetává vždy minimálně s jedním prvkem 

z každé ze čtyř výše uvedených oblastí, je tak vystaven určité míře 

interakce s pro něho novým kulturním prostředím. Dopad interakce je 

závislý na otevřenosti jedince a jeho ochotě vystavit se působení 

nových, pro něho nezvyklých prvků. V každém případě by mělo dojít 

k uspokojení jeho očekávání, která jsou individuální a proměnná v čase 

a místě. 

V případě intenzívního cestovního ruchu (velký počet návštěvníků, delší 

doba pobytu) může dojít k méně či více intenzívní akultaraci. Intenzita 

je závislá zejména na vyspělosti a odolnosti hostitelské komunity - čím 

více je závislá na mimokomunitních zdrojích, tím více je ochotná 

přizbůsobovat se požadavkům turistů, aby si tak zajistila jejich ochotu 

je navštívit a vracet se. Stejně tak - čím slabší je vlastní kulturní 

povědomí hostitelské komunity, tím je snazší příjímat cizorodé kulturní 

prvky a vzorce; zejména když je hostitelská komunita relativně závislá 

na příjmech z cestovního ruchu. 

Akulturace je proces sociálních a kulturních změn, které vznikají 

v důsledku kontaktu různých kultur. Podle R. Redfielda. R. Lintona a 

M.J. Herskovitse (am. antropologové) zahrnuje jevy vzniklé v době, kdy 

skupiny jednotlivců pocházejících z různých kultur vstupují do stálého 

bezprostředního kontaktu, který vede ke změnám v původních 

kulturních vzorech jedné nebo obou skupin. Z tohoto hlediska je 

akulturace spojená především s difuzí kulturních prvků a kulturních 

komplexů a migrací etnických systémů v prostoru. Na úrovni jednotlivce 

pak antropologie vystupuje jako proces sociálního učení. Pro současné 

výzkumy je typická snaha studovat akulturaci jako bilaterální proces, při 

kterém dochází k modifikaci, transformaci nebo změně obou kultur, 

které jsou spolu ve vzájemném kontaktu. V empirických výzkumech 
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akulturace je primární pozornost věnována analýze oblastí, typu, 

charakteru, průběhu a důsledku kulturních kontaktů. V centru zájmu 

sociologických a antropologických výzkůmů akulturace jsou dále 

prostředky, jejichž prostřednictvím akulturace probíhá, stupeň odolnosti 

společností, které jsou v kulturním kontaktu, a mechanismus selekce a 

modifikace cizích kulturních prvků (Sociální a kulturní antropologie, 

Vodáková, Vodáková, Soukup, 2000). 

Na základě empirických výzkůmů je obecně možné proces akulturace 

rozdělit do Sti základních fází: 

• konfrontace kultur, která vede postupně ke vzájemnému poznání 

kladů a záporů 

• akceptování některých cizích kulturních obsahů a jejich selekce 

vzhledem k jejich funkčnosti a atraktivnosti 

• přijetí těchto kulturních obsahů do vlastního kulturního systému 

• souběžná modifikace vlastního kulturního systému založená na 

jeho rekompozici, jež je spjatá s přijetím jedněch a eliminací 

druhých kulturních prvků 

• akulturační reakce reprezentovaná na jedné straně negativními 

postoji, jež je vítají kulturní změny a inovace, které s sebou 

akulturace přináší. 

Výsledkem akulturace může být ztráta kulturní identity, kulturní 

dezintegrace a postupná asimilace slabší kultury. Dlouhodobá a 

intenzívní akulturace však může vést také ke splynutí dvou dříve 

autonomních kultur při zachování jejich specifiky (id). 
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5. Závěr 

Obecně lze konstatovat, že kulturní projevy lidí jsou velkou atrakcí pro 

turisty a cestování je samo o sobě kulturním projevem. Turistova 

zkušenost je obvykle o to bohatší o co větší projeví ochotu a vyvine 

úsilí pochopit kulturní hodnoty resp. poznat co nejvíce z kulturních 

projevů navštívené destinace. 

Každá země, region nebo místo usilijící o rozvoj cestovního ruchu musí 

plánovat a zajistit takovou infrastrukturu, která umožní návštěvníkům 

seznámit se s co nejširším spektrem kulturních projevů příslušné 

destinace. Pochopení a přijetí těchto aspektů zahraničními návštěvníky 

předpokládá vícejazyčnou prezentaci, což se týká průvodců, ukazatelů, 

směrových a orientačních symbolů, tištěného materiálu, ale i všech 

poskytovatelů služeb - ubytování, stravování, dopravy, prodejců 

doprovodných služeb a zboží. 

Významným předpokladem spokojených účastníků cestovního ruchu je 

znalost a pochopení principů vlastního kulturního prostředí samotnými 

"hostiteli" tj. hostitelskou komunitou, poskytovateli služeb v cestovním 

ruchu a vládou či vedením země resp. destinace. 
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Resumé 

We can resume, in general, that cultural exposures of human beings are 

attractive enough for tourists and the tourism is a cultural exposure 

itself. Tourists experience is usually as rich as high is the compliance 

to evolve any effort to try to understand cultural values of the hosting 

destination. Or at least to learn as much as possible about cu Itural 

exposures and products of a respective destination. 

Every country, region or site attempting at development of tourism has 

to pian and arrange for such an infrastructure, that enables visitors to 

get learn the widest possible amount of cultural exposures of a 

respective destination. Understanding and acceptance of those aspects 

from tourists - visitors requires multilingual presentation Le. guides, 

sign-posts, brochures, collaterial material. Also providers of tourism 

services have to bear in mind the necesity of knowledge about one's 

own culture and a foreign language competence to present it and 

explain. 

An important presumption of pleased tourists is knowledge and 

understanding principles of one's own cultural background by hosts 

themselves Le. hosting community, providers of services in tourism and 

goverment or respective authority of the country or tourism destination. 
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