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Abstrakt 

Tématem této práce jsou farmářské trhy, jejich funkce, návštěvnost a souvislosti. Cílem mé 

práce bylo zařadit trend farmářských trhů do širšího socioekonomického kontextu. Zároveň 

jsem se pokusila o průzkum nakupujících na farmářských trzích pomocí dotazníkového 

šetření. V teoretické řešeršní části práce se věnuji otázce fungování a návštěvnosti 

farmářských trhů ve USA, Velké Británii, Francii, Německu a v České republice.  Současně 

v této kapitole uvádím i související trendy, jakými jsou „bedýnkování“ a farmářské obchody. 

Do této práce jsem zahrnula i obecnou kapitolu spotřeby, kde hodnotím problematiku 

nadměrné spotřeby, konzumního způsobu života, globalizace a (ne)udržitelného rozvoje. 

Z výsledků mého šetření vyplývá, že na farmářských trzích nakupují i sociálně slabší skupiny 

obyvatel a tudíž zde neprobíhá sociální vyloučení, které popisují zahraniční autoři. Pomocí 

šetření se mi podařilo dokázat, že většina zákazníků farmářských trhů tento způsob získání 

potravin nepovažuje pouze za módní trend. Šetření také prokázalo, že hlavní motivací lidí 

pro nákup na farmářských trzích je kvalita a čerstvost potravin a podpora lokální farmářů, 

pěstitelů a výrobců, jak je to popsáno i v zahraniční literatuře.  

Klíčová slova: farmářské trhy – spotřeba – „bedýnkování“  - zákazníci farmářských trhů 

 

The bachelor’s thesis deals with a topic of farmers’ markets, their function, attendance 

and relations. The goal of my thesis was classification of trends of the farmers‘ markets to 

broader socioeconomic context and analyze customers at farmers’ markets by questionnaire 

research.  

The theoretical part describes functioning and attendance of farmers’ markets in the 

USA, Great Britain, France, Germany and in the Czech Republic. There are discussed 

related trends like “boxing” and farmer’s shops as well. There is included general chapter 

about consumption with evaluation of problem of the excessive consumption, consumer 

lifestyle, globalization and   (un)sustainable   development. 

It is apparent from the results of questionnaire research, that customers of the farmers’ 

markets are not only wealthy people, it was one of the main hypothesis. It was verified by the 

questionnaire research, that most of people do not think, that the farmers’ markets are only 

trendy. It is described in literature and it was proven by research that people shop there 

because of quality and freshness of food and because of support of local producers. 

Keywords: farmers’ markets, consumption, “boxing”, customers of farmers’ markets 
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Úvod 

Na úvod je třeba si přiznat, že žijeme v dynamicky se měnící době. Starší generace si 

farmářské trhy pamatuje jako součást nákupních zvyklostí z dětských a mladistvých let. Trh 

by pro ně místem setkávání sousedů, známých i neznámých lidí. Tržiště stávalo zpravidla ve 

středu města, městské části nebo jen vesnice, na místě, které měli všichni lidé z okolí 

nadosah. V těchto dobách měl trh své nezaměnitelné místo ve společenském životě snad 

každého obyvatele. Zcela specifickou roli pak hrály trhy, které byly organizovány ke 

speciálním příležitostem, například vánoční, velikonoční, svatomartinské aj. 

V životech generace, která své nákupní zvyklosti formovala za dob komunistického 

režimu, již nemá trh tak zásadní postavení. Do popředí zájmu nakupujících se dostávají 

kamenné obchody a trhy z centrálních prostranství měst téměř vymizely.   

Dnešní generace, která své nákupní možnosti formuje v době kapitalismu, již nemá 

k trhům vřelý vztah z mládí a musí si ho vypěstovat. V devadesátých letech slovo tržiště 

získávavá zcela nový charakter. S přílivem levného a nekvalitního zboží z Asie do českých 

tržišť slovo trh potažmo tržiště nabývá skoro hanlivého významu. Krátce po sametové 

revoluci v roce 1989 na našem území vznikají nová veliká nákupní centra. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že nabízejí vše, po čem jen zákazník touží, ale opak je pravdou. Jak 

dokazuje renesance farmářských trhů, která probíhá na našem území v posledních třech 

letech, něco přeci jenom nákupním komplexům chybí. 

V této práci si kladu za úkol poodhalit, co zákazníci hledají na nově vznikajících 

farmářských trzích, jaká je jejich motivace k nákupu právě zde. Zda je hlavním push faktorem 

kvalita potravin, osobní přístup prodejců nebo atmosféra trhu. Dalším mým cílem je zjistit, 

zda lidé považují nakupování na farmářských trzích pouze za módní trend. Je třeba si 

uvědomit, že zde nemluvíme pouze o malých skupinách lidí,  které mají enormní zájem o 

potraviny, jež konzumují nebo chtějí něco exkluzivního a vzhledem k vyšším příjmům si to 

mohou dovolit. Rozmach farmářských trhů i na regionální úrovni však ukazuje na daleko širší 

skupinu lidí.  

Mou motivací pro výběr tohoto tématu je zájem o kvalitní potraviny z místních zdrojů. 

Již od dětství mě provázela jablka od prarodičů ze zahrady. Dnes k nim bohužel již nemám 

snadný přístup, proto jsem hledala alternativní způsob, jak si mou oblíbenou odrůdu sehnat. 

V Praze bydlím blízko farmářského trhu na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde zelinář 

z Třeboutic má téměř přesně taková jablka, jaká rostou u babičky na vesnici. Na trhu 

nakupuji každý týden, a tak jeho prostředí důvěrně znám.  
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Práce je organizována do 7 kapitol. První kapitolou je úvod. Druhá kapitola se věnuje 

rešerši literatury a má za úkol poskytnout čtenáři základní informace o pohledech, názorech 

a výzkumech zahraničních i domácích autorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový trend je 

literatura, která se týká přímo České republiky, značně omezená, proto jsem volila převážně 

internetové zdroje. Třetí kapitola se věnuje souvisejícím trendům, které předcházely 

farmářské trhy nebo je doprovází. Je zaměřena na „bedýnkový systém“ a farmářské 

prodejny. Součástí této kapitoly je základní nastínění fungování „bedýnkového systému“. 

Zároveň zde naleznete profily dvou nejvýznamnějších obchodních řetězců mezi farmářskými 

obchody. Kapitola také obsahuje rozhovory s provozovatelkou, prodavačem i zákazníky 

menšího farmářského obchodu v Chomutově. 

Čtvrtá kapitola nese název spotřeba a její souvislosti. V ní se obecně věnuji spotřebě 

ve světě a dále pak konkrétně spotřebě potravin v České republice od roku 1989. Nejdříve 

zde popisuji změny ve spotřebním chování člověka. Hlavní trendy ve spotřebě potravin 

v České republice mezi lety 1989 - 2011 jsou zde znázorněny i pomocí grafů. Krátce je zde 

také zmíněno téma biopotravin, hlavně pak příčiny nárůstu zájmu o ně v posledních dvou 

desetiletích. Další subkapitolou je téma (ne)udržitelného rozvoje. V poslední části této 

kapitoly se věnuji globalizaci a s ní spojeným konzumním způsobem života.  

Další kapitoly náleží již do empirické části práce. V oddílu metodiky se věnuji 

teoretickým podkladům dotazníkového šetření a zároveň popisuji aplikaci v mém výzkumu. 

Rozebírám zde nejen typy otázek v dotazníku, ale i psychologický vztah mezi dotazovaným 

a tazatelem. V kapitole šesté hodnotím výsledky dotazníkového šetření a pro srovnání zde 

uvádím i výsledky internetové ankety.  

V závěrečné kapitole hodnotím výsledky svého dotazníkového šetření ve srovnání 

s výsledky šetření, které probíhaly jak u nás, tak v zahraničí. Vyhodnocuji, zde také použitou 

metodu výzkumu. Posuzuji, zda se mé hypotézy potvrdili či nikoli. Zároveň se pokouším 

odhadnout budoucí vývoj farmářských trhů. Nabádám budoucí výzkumníky, jakým směrem 

by se při zkoumání farmářských trhů měli ubírat.    
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1 Diskuze literatury 

1.1 Definice  

V této kapitole se pokusím uvést téma farmářských trhů (dále pouze FT) jak v kontextu 

české tak, zahraniční literatury. Na úvod je třeba definovat farmářský trh. Jak uvádějí Coster 

a Kennon (2005, s.6) „je to trh s převážně čerstvými potravinami, který se koná s jistou 

pravidelností na veřejných prostranstvích. Ve kterých jsou vhodné podmínky pro farmáře a 

výrobce potravin tak , aby mohli své výrobky a výpěstky prodávat přímo zákazníkům.“ 

V české prostředí nejpřesněji definuje FT kodex farmářského trhu (2013): ,, Farmářské trhy 

(sedlácké, selské, zemědělské aj.) jsou formou prodeje zemědělského a potravinářského 

zboží pro občanskou veřejnost. Konají se veřejně v oznámené časové periodě, zpravidla pod 

otevřeným nebem. Prodej na nich se řídí předem oznámeným a vyvěšeným tržním řádem, 

který vychází ze vzorového tržního řádu a z dispozic jednotlivých měst. Jejich cíle jsou 

podpora malých a středních zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců 

potravin. Zásobení občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami převážně 

českého a regionálního původu a zároveň vytvoření nového společenského prostoru, který 

slouží k setkávání lidi a přiblížení městskému obyvatelstvu zemědělskou sezónu a přírodní 

cykly. Jako vedlejší funkci mají trhy oživit vybrané prostory měst a zlepšit jejich atmosféru.“ 

1.2 Farmářské trhy ve světě 

V celosvětovém měřítku je problematika farmářských trhů detailně prozkoumána a 

popsána v řadě odborných článků. V zemích západní Evropy, skandinávských zemích a 

Spojených státech amerických mají FT již mnoholetou tradici. Považuji za velmi důležité 

prostudovat literaturu těchto zemí a získat užitečné informace nejen o samotném fungování 

FT. Protože v těchto zemích je historie FT delší, jsou zde popsány i mnohé chyby, ze kterých 

bychom se mohli do budoucna poučit.  

1.2.1 USA 

Farmářské trhy v USA zaznamenaly první velký nárůst již ve 20. století. Konkrétně 

v roce 1976 byl přijat zákon Farmer to Consumer Direct Marketing Act, který udává nová 

liberálnější pravidla pro provozování a prodávání na trhu. Počet trhů drobných zemědělců 

vzrostl z asi 340 v roce 1970 na více než 3000 v roce 2000 (Brownová 2002). V roce 2011 

podle United States Department of Agriculture (USDA) dosáhl počet farmářských trhů na 

území USA 7 175. Meziroční nárůst tohoto trendu činil 17 % z 6 132 v roce 2010. Tradičně 
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nejvíce trhů zaznamenáváme v oblastech velkých měst. Mezi státy s největším podílem FT 

patří Kalifornie, ve které se pořádá 729 trhů, dále pak New York s 520 trhy a  Michigan s 349 

trhy (USDA 2013). Největší meziroční nárůst FT na území USA můžeme porovnat z    

tabulky č.1. 

Tabulka č 1:  Státy s největším meziročním nárůstem 2010 - 2011 

Stát 
počet 

FT  
meziroční 

nárůst FT 

 Aljaška  35 + 46 % 

Texas 166 + 38 % 

Colorado 130 + 38 % 

Nové Mexiko 80 + 38 % 

Indiana  171 + 37 % 

zdroj: USDA (2013) 

Jak ve své práci uvádí Brownová (2002): „literatury o farmářských trzích a jejich řídícím 

marketingu je velmi málo a při bližším podrobení kritickému čtení se většina z nich jeví jako 

naprosto nevhodná. Kvalitativních dat, které je možno získat z USDA, je veliké množství, 

ovšem kvalita není dostačující.“  

Prodejce průměrně vydělá za den v případě menších venkovských trhů od 50$ a na 

velkých trzích v centru New Yorku vydělá až 15 000$ za den. Prodejci mají trhy často pouze 

jako vedlejší činnost. V případě drobných prodejců, například včelařů, hlavní zdroj příjmů 

mají ze zcela jiných aktivit. Někteří zemědělci využívají FT k propagaci značky svého 

produktu, kterou zásobují restaurace nebo potravinové řetězce. Stále více zemědělců má ale 

FT jako svůj jediný dostačující zdroj příjmů (Brownová 2002). 

Obecně lze říci, že lidé nenakupují na trzích, které neznají nebo na ně nemají kladné 

reference. Vědci se shodují, že zemědělci i zákazníci jsou ochotni cestovat větší vzdálenost, 

aby se zúčastnili lepšího trhu popřípadě venkovského trhu. Tento fakt hovoří ve prospěch 

rozvoje venkovských regionů, jakožto jednoho z hlavních cílů FT. Obecně platí, že 

vzdálenost, kterou budou zemědělci cestovat, je v průměru rovna 32 km tedy 20 mil 

(Brownová 2002). Základní myšlenkou je to, aby trhy čerpaly co nejvíce produktů 

regionálního původu. Podle výzkumů na FT nejčastěji nakupuje žena, dobře vzdělaná ze 

střední nebo vyšší třídy. Protože v USA je vyvíjen stále větší tlak na zdravý životní styl a 

s ním související vyšší konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, je tedy podle Cartiera  (1994 

in Brownová 2002) na střední třídě, aby nakupovala a tím „sponzorovala“ FT. Z ekonomické 

hlediska je tento trend přínosem hlavně pro zemědělce a venkovské regiony. Farmáři získají 

větší podíl na zisku z prodaných produktů. V případě venkova jde o nárůst dalších 

pracovních míst, diferenciaci regionálního zemědělství a zvýšení zájmu turistů o venkovské 
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oblasti. Stále více se v rozvinutých tržních ekonomikách klade velký důraz na ekologii.           

I v tomto směru jsou FT přínosné, protože se potraviny nemusejí převážet na velké 

vzdálenosti, tato forma prodeje je šetrnější k životnímu prostředí  (Brownová 2002).   

1.2.2 Velká Británie 

Ve Velké Británii tak jako i v jiných zemích farmáři prodávají svoje výpěstky a výrobky 

do velkoobchodních řetězců, které zásobují nejčastěji supermarkety. Obchodní praktiky 

těchto řetězců jsou pro farmáře zcela nevýhodné. Zatímco na FT mohou získat 80 – 90 % 

zisku, oproti 8 – 10 % z prodeje skrze konvenční marketingové mechanizmy (Pretty 2002).  

V průběhu 20.století FT z Velké Británie téměř vymizely. Znovu byl první trh založen 

v roce 1997 v Bathu. U zákazníků zaznamenal nebývalý úspěch, a to vedlo k tomu, že se FT 

začaly rychle rozšiřovat po celé zemi. Velký rozmach trhů zbrzdila až epidemie slintavky 

v roce 2002, lidé se začali obávat kupovat potraviny na trzích. Ovšem tato obava již 

odezněla a lidé se opět na FT vrátili (The National Farmers´Retail and Markets Association – 

FARMA 2009). V současnosti je ve Velké Británii přes 800 trhů a jejich roční obrat tvoří 250 

milionů liber. Podle výzkumů FARMA v současnosti nakupuje jídlo na FT pravidelně 12 % 

obyvatel (FARMA 2009).  

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje ve Velké Británii zákon, který by 

stanovoval, že se na FT mohou prodávat pouze lokální a regionální potraviny, toho 

zneužívali někteří prodejci. Proto organizace FARMA přistoupila v červnu roku 2002 

k vlastnímu systému certifikace FT. Pro získání certifikace musí prodejce splnit 3 hlavní 

kritéria, které FARMA stanovuje (Waterton 2011). 

1. Potraviny musejí být vyráběny lokálně. Pořadatelé trhu musejí rozhodnout o 

tom, co znamená místní. Obvykle je toto kritérium vymezeno vzdáleností 30 mil od 

trhu, 50 mil pro pobřežní oblasti a 100 mil pro Londýn. Někteří stanoví hranici 

lokálního pouze k hranici okresu. 

2. Trhu se musí účastnit buďto přímo výrobce (zemědělec), nebo někdo, kdo je 

začleněn do výroby (pěstování).  

3. Veškeré zboží prodávané na FT bylo vypěstováno, chováno nebo vyrobeno 

přímo stánkaři. Tímto se FT odlišuje od obyčejných pouličních trhů. Kritéria 2 . a 3. 

jsou zavedena proto, aby prodejce mohl podat zákazníkovi všechny informace jak o 

způsobu pěstování, zpracování nebo výrobě, tak i o samotném produktu.  

Všechny prodejní stánky, které tuto certifikaci získaly, jsou označeny příslušným 

logem, které je zobrazeno na obrázku č. 1. 



12 
 

Obrázek č. 1: Logo certifikace FARMA 

 

zdroj: FARMA 2011, http://www.localfoods.org.uk/info/10-farmers-markets-faq/26-what-is-a-

certified-farmers-market 

FT poskytuje nesporné výhody jak zemědělcům, tak i zákazníkům. Podle Rity 

Exnerové z FARMA (2011) lidé ocení osobní přístup prodejců, znalost odkud produkt 

pochází, jak byl vyroben nebo pěstován. Celkově FT zlepšují výživové zvyklosti lidí tím, že 

jim nabízejí čerstvé potraviny a motivují zákazníky připravovat jídlo z kvalitních čerstvých 

surovin.  

Dalším velmi důležitým aspektem je podpora regionálního rozvoje. FT pomáhají oživit 

veřejná prostranství měst a obcí. Zároveň podporují sociální interakce mezi venkovským a 

městským obyvatelstvem. Výrazně stimulují hospodářský rozvoj v zemědělských regionech 

hlavně podporou místního podnikání a udržením finančního kapitálu v regionu. Zvyšují také 

zaměstnanost v regionu a lidem dávají nové možnosti v rozvoji jejich dovedností a 

sebevědomí. Hrají důležitou roli v místní Agendě 21 a v řadě dalších iniciativ stanovující si 

zvýšit environmentální udržitelnost veřejných politik, místních komunit a podniků (Exnerová 

2011). 

1.2.3 Francie 

Zatímco v USA a Velké Británii jsou FT znovu obnovenou tradicí a zákazníci si na ně 

našli cestu až po několika desetiletích absence, trhy neboli „le Marché“ ve Francii mají svoji 

dlouhou historii, která nebyla nikdy na přerušena. Ale i ve Francii je zaznamenán rostoucí 

zájem o trhy. Jsou značně jiné než USA a VB, protože v těchto zemích lidé hlavně žádají 

potraviny, které nevznikly v procesu velkovýroby. Oproti tomu ve Francii je hlavní motivací 

lidí k návratu na FT zájem o kulturní dědictví venkova a kulinářské tradice (Tchoukaleyska 

2013). Značné procento lidí nakupující na FT tvoří také turisté, kteří sem přicházejí nejen 
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nakupovat místní speciality, ale také načerpat jedinečnou atmosféru trhu (Franclin 

nedatováno) .  

Například ve městě Antigone se velký trh koná každou neděli a má okolo 50 stánků, 

které lemují obě strany hlavní ulice. Dále se tu každou středu koná menší trh. Na něm již 

není takové množství speciálních sýrů, klobás a masných výrobků, ale převažuje zde prodej 

ovoce a zeleniny. Také se koná 4 – 6 menších trhů během týdne v okolních okresech 

(Tchoukaleyska 2013). 

 Ve Francii jsou „le Marché“ značně regulovány a hlídány ze strany místní samosprávy. 

Obec obvykle určuje přesné umístění každého trhu, vybírá dodavatele pomocí skupiny 

složené z městských úředníků, rozhoduje spory mezi dodavateli, spravuje veřejný prostor a 

vybírá poplatky od každého prodejce na základě rozlohy jeho stánku. Trh obec monitoruje 

pomocí svých úředníků tzv. „placiers“, kteří prodejcům udělují konkrétní místa a vybírají 

poplatek za postavení stánku(Tchoukaleyska 2013). Důležitá je také otázka jak určit, které 

potravin jsou ještě pro danou oblast místní. V jižních provinciích je hranice pro „místní“ 

stanovena na 50 km, v severních provinciích je tato hranice vyšší. Každá provinční oblast má 

své speciality, které na FT nesmějí chybět a vyhledávají je zde nejen místní, ale i turisté. 

Mezi tradiční pochutiny patří například v regionu Auvergne ostré máslo Cantal, poloměkký 

sýr Saint- Necraire nebo v jiných oblastech pravý Camember, Calvados, aj. speciality typické 

pro proslulou francouzskou gastronomii (Franclin nedatováno). 

1.2.4 Německo 

V Německu mají FT poněkud delší tradici než u nás, počítá se řádově již na desítky let. 

Trhy zde patří tradičně k velkým společenským událostem ve městě. Oproti České republice 

se často trhy konají v krytých tržnicích. Takovéto trhy se probíhají každý den a pro Němce 

jsou tradičním místem nejen nákupu čerstvé zeleniny, ovoce a ryb, ale jsou také místem 

setkávání.  Ovšem FT pod širým nebem, jak je známe u nás, se v Německu také konají. 

Například jen na území hlavního města se koná 37 trhů z nichž je jich 13 týdenních, ostatní 

jsou buďto výroční, nebo se konají v nepravidelných intervalech (wochenmarkt-

deutschland.de 2013).  Vzhledem k přísným hygienickým kontrolám jsou v posledních letech 

trhy v Německu na ústupu. Většina farmářů řeší tento problém pořízením pojízdné prodejny, 

pomocí níž mohou uchovávat potraviny v předepsaných podmínkách. Někteří farmáři od 

účasti na trzích upouštějí zcela a realizují tzv. prodej ze dvora (Frantík 2012).  

Po velkém úspěchu FT na České straně hranice se někteří organizátoři rozhodli 

uspořádat trh i v Německu. Jedním z takových projektů je i projekt Boženy Turoňové, 

organizátorky Karlovarských farmářských trhů. Jak uvedla pro server Vitalia.cz (2012): 
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„Kvalitu a originální staré receptury českých produktů by chtěli ochutnat i naši sousedé“. 

Proto se organizátorka společně s městem Annaberg-Buchholz rozhodla přesunout tradiční 

Karlovarský do jednoho z největších saských měst.   

1.3 Farmářské trhy v České republice 

Farmářské trhy na našem území jsou relativně nedávno obnovenou tradicí. První trh 

byl otevřen v Praze na podzim roku 2009 v Klánovicích (Fendychová 2012). Skutečně veliký 

rozmach trhy zaznamenaly až na jaře a v létě roku 2010 (Spilková a kol. 2012). Tento trend 

se stejně jako v USA a VB setkal s velikou odezvou nejen ze strany zákazníků, ale i 

občanských sdružení a místních samospráv, které začaly trhy samy zakládat. O dva roky 

později v roce 2011 jich bylo již 42 (Fendychová 2012). V současné době se podle serveru 

Nalok.cz (Nakupujte lokálně) koná 137 trhů (Nalok 2013). Ovšem skutečné číslo je podstatně 

vyšší, protože zde nejsou registrovány všechny menší regionální trhy. 

První FT vznikaly hlavně díky aktivitě jednotlivců nebo občanských sdružení. 

V počátcích je kapitálem zásobovali převážně nakupující na farmářských trzích. První 

podpora ze strany státu přichází až v roce 2011. Tehdejší ministr životního prostředí Tomáš 

Chalupa umožnil žádat o dotaci na podporu FT. Dotace se stahovala na podporu vzniku 

nových FT a její výše mohla činit až 150 000 Kč. V prvním kole vypsání byla dotace přiznána 

23 žadatelům, ve druhém kole 36 a v kole třetím 32, jejichž seznam i s výší dotace je 

v příloze č.3 (MŽP 2013). V mapě č. 1 je znázorněno, které trhy ze všech konaných v ORP 

Chomutov byly podpořeny dotací z revolvingového fondu MŽP. Z mapy je dobře znatelné, že 

dotací byly podpořeny trhy ve velkých městech Chomutov a Jirkov, naopak malé trhy 

v zázemí aglomerace organizují ve většině případů obce z vlastních zdrojů. Pouze v obci 

Vrskmaň trhy organizuje občanské sdružení za finanční podpory obce. Trhy ve městech 

Chomutov a Jirkov jsou také mimo revolvingového fondu ještě finančně podporovány městy 

a Severočeskými doly a.s. 

 

 

¨ 
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Mapa č. 1 

  

Zdroje: vlastní šetření, oficiální stránky měst a obcí, ArcČR 500 elektronická verze 2.0 

digitální geografická databáze 

O tom, že FT jsou v České republice novinkou, hovoří i fakt, že teprve v prosinci 2011 

se konala první konference spojena s tímto fenoménem. Na konferenci pod názvem 

„Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?“ se setkali samotní farmáři, 

prodejci, organizátoři trhů, představitelé měst a obcí a zástupci státních institucí, kteří 

ovlivňují podmínky pro konání trhů na našem území. Zúčastnili se i odborníci z řad 

vědeckých pracovníků několika univerzit. Přednesli zde výsledky svých výzkumů a zároveň 

posluchače seznámili i s poznatky zahraničních kolegů. Konference byla organizováno pod 

záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat 

otevřenou diskuzi mezi všemi stranami, které mají k dané problematice, co říci. Účastníci 

shledali  jako klíčový problém v oblasti organizace FT sjednocení výkladů pravidel a pokynů 
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státní správy a zjednodušení rozhodování při výkladu státní správy. Dali zde jasně najevo, že 

není potřeba žádná nová speciální legislativa, ale že hlavním problémem je nejasný nebo 

rozdílný přístup kontrolních orgánů. Organizátoři farmářských trhů se dali slyšet, že jsou 

připraveni účastnit se jednání přípravy nového Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020 (VENKOV 2012).  

V roce 2011 ministerstvo zemědělství vydalo tzv. kodex farmářských trhů. Tento 

dokument obsahuje soubor pravidel a nařízení, které musí trh dodržovat. Přijetí tohoto 

kodexu je ovšem dobrovolné a záleží tedy na samotném pořadateli, zda-li se bude pravidly 

řídit. Ovšem, pokud se rozhodne, že přijme tento kodex, je také povinen kontrolovat jeho 

dodržování. Poprvé se tento kodex objevil na trzích v květnu 2011, kdy ho tehdejší ministr 

zemědělství Fuksa symbolicky  připevnil na informační paraván na FT na Kubánském 

náměstí (Farmarsketrziste.cz  2011). Kodex FT stanovuje, že : „ Předmětem prodeje na 

farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru FT a vychází 

z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a 

výroby potravinářských produktů. Tento kodex má také přispět k lepší orientaci spotřebitelů. 

Základním kritériem je, aby byla zajištěna spotřebitelova jistota o původu, kvalitě a 

hygienické nezávadnosti nabízených farmářských produktů“ (Kodex FT 2013). Jedním ze 

spolutvůrců kodexu je občanské sdružení Archetyp. Toto sdružení bylo založeno v roce 2006 

a mimo jiné se v minulosti věnovalo historické dokumentaci pražských tržnic. Po zániku 

poslední Pankrácké tržnice a sdružení zapojilo do různých iniciativ za obnovení FT v Praze. 

V roce 2007 vyhrálo sdružení výběrové řízení na zpracování studie pro Magistrát hlavního 

města Prahy na vytipování vhodných míst pro konání trhů. V rámci této studie bylo vybráno 

17 míst, které Archetyp shledal vhodnými. Na základě toho se v roce 2010 organizátoři 

rozhodli zorganizovat ve spolupráci s městskými částmi „nové“ trhy. Pro ně byla zvolena 

místa Kubáň na Praze 10, náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 a Náplavka ve spolupráci 

s Prahou 2. V současnosti Archetyp pracuje jako organizačně provozní struktura, která trhy 

nejen organizuje, ale dohlíží i na dodržování zásad stanovených v Kodexu FT. Jejich 

hlavními partnery jsou městské části, ale i profesní organizace (Asociace soukromých 

zemědělců, Svaz ekologického zemědělství, Zelinářská unie, Ovocnářská unie a 

Českomoravská drůbežářská unie) (Farmarsketrziste.cz 2013). 

Vzhledem k tomu, že FT na našem území jsou provozovávány teprve 4 roky jsou i 

odborné práce zabývající se tímto tématem značně omezeny. Mezi přední odborníky na tuto 

problematiku patří Spilková a její výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. V létě a na podzim roku 2010 tato výzkumná skupina provedla rozsáhlý výzkum na 

FT v Praze. Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit, jaké typy a varianty FT můžeme rozlišit na 

území hlavního města.Co FT znamenají pro své zákazníky a jaká je jejich motivace k nákupu 
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na FT. Zda-li vzniká i v rámci pražských FT problém sociálního vyloučení. Ve výzkumů byly 

využity kvantitativní i kvalitativní metody. Z řad kvalitativních metod byla v přípravné fázi 

použita metoda pozorování. Jejím hlavním cílem bylo popsat „co se stane“ a „proč se to 

stane“. Pozorovatel zde nevystupoval pouze pasivně, ale i aktivně zasahoval do dění na FT. 

Údaje byly v tomto případě shromažďovány různými pomocnými metodami jako například 

deníky, videa či audio záznamy. Hlavní část průzkumu byla prováděna metodou 

dotazníkového šetření. Probíhala od října do prosince 2010 na 13ti FT na území Prahy. 

Celkem bylo získáno 424 dotazníků. Dotazník obsahoval řadu otázek ohledně frekvence a 

důvodů  nákupů na FT, ale byly zde i otázky týkající se spotřebního chování. Součástí 

dotazníku byly také otázky, které měly za úkol zjistit socioekonomické profily respondentů. 

Takto získané údaje byly překódovány do číselné podoby a zpracovány pomocí statistických 

analýz. Součástí výzkumu byly i hloubkové řízené rozhovory s organizátory trhů. Z výzkumu 

vyplynulo, že na území Prahy můžeme rozlišit dva druhy trhů. „velký trh“, který se koná ve 

vnitřním městě a má většinou okolo 30 stánků. Jeho součástí jsou i místa, kde je možné si 

dát kávu. Tyto trhy bývají často velmi přelidněné. Druhou skupinou jsou „malé trhy“ ty se 

většinou konají ve všední den v zázemí Prahy. Je na nich přibližně 15 stánků a jejich 

sortiment je omezený. Atmosféra je zde spíše venkovská, protože se zde potkávají převážně 

lidé, kteří se mezi sebou znají a vedou spolu nenucené rozhovory. Z výzkumu vyplynula 

úzká korelace mezi volbou trhu a motivací respondentů k nákupu. (Spilková a kol. 2012). 

Podrobnější  výsledky výzkumu jsou diskutovány v závěru této práce, kde jsou srovnávány 

s výsledky mého vlastního dotazníkového šetření.   
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2 Související trendy 

2.1 Bedýnkový systém 

Vedle farmářských trhů si mezi českými domácnostmi vydobyl své místo i tzv. 

,,bedýnkový systém neboli bedýnkování“. Tento trend můžeme označovat jako jednu z forem 

alternativních potravinových sítí (Spilková a kol. 2012). Ke zvýšenému zájmu o alternativní 

potravinové sítě (bedýnky, farmářské trhy aj.) může dlouhodobě zhoršující se kvalita potravin 

ve velkoobchodních řetězcích. Kvalita je často nedostačující a pověst těchto potravin provází 

řada skandálů, které ohrozily mnoho lidí na životě. Tyto důvody uvádí Guthman (2003) jako 

jedeny z hlavních příčin změny spotřebního chování lidí.  

Tento trend se do České republiky rozšířil ze zemí západního světa především Velké 

Británie, Německa a Rakouska (Vaclík 2008). V České republice se jeho pomalý rozvoj začal 

projevovat až po roce 1989, kdy se do českého zemědělství znovu zapojují malé ,, rodinné“ 

farmy. První větší úspěch zaznamenal tento trend v Praze a Brně, kde se městské populace 

měly snažit zásobit hlavně ovocem a zeleninou z přilehlého okolí (Valeška 2009). Tedy 

základní myšlenkou celého ,,bedýnkového systému“ je zásobování domácností čerstvou, 

kvalitní a místně vyprodukovanou zeleninou (Vaclík 2008).  Jde zde také o podporu místních 

farmářů, vytváření jakéhosi vztahu zemědělec – spotřebitel.  Kdy obě strany spolu sdílejí 

přínosy, ale i rizika zemědělské produkce, jakými jsou například neúroda, živelná katastrofa 

atd. Tento vztah pomáhá farmářům k určité nezávislosti na výkupu komodit velkými 

zemědělskými korporacemi. Zároveň i lidé mají snahu si udržet stálý příjem ekologicky 

nezávadné zeleniny (Valeška 2009). 

 Existuje několik modelů distribuce bedýnek. První je založen na způsobu, kdy bedýnku 

sestavuje přímo farmář, takováto bedýnka má omezený obsah a nejčastěji si ji lidé musí 

vyzvednout přímo na farmě. Druhý způsob je ten, že si distributor vybere vlastní farmáře a 

z jejich výpěstků bedýnku sestaví. Takto sestavená bedýnka má větší rozmanitost. 

Distributor většinou bedýnky dodává přímo do domácností nebo na předem smluvené místo, 

nejčastěji na farmářský trh nebo do prodejny. Většina farmářů nabízí bedýnky různých 

velikostí tak, aby mohli zásobovat domácnosti o různém počtu členů (Vaclík 2008). 

Bedýnkový systém má bezesporu mnoho výhod nejen pro zákazníky, ale i pro samotné 

farmáře. Spotřebitel má šanci získat místní, čerstvé, převážně sezónní potraviny i mino dny, 

kdy se pořádá farmářský trh. Ovoce a zelenina v bedýnkách je sklízena bezprostředně před 

expedicí samotnému zákazníkovi.  Je tedy vyloučeno, že by bylo ovoce sklizeno nedozrálé 

nebo naopak přezrálé (Vaclík 2008). Podle ředitele PRO- BIO ligy Valešky (2009) se 
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spotřebitelé dělí na ty, kteří chtějí pouze čerstvé potraviny a nechají si je dovést až do domu 

a na ty ekologicky uvědomělejší, kteří si bedýnky vyzvedávají přímo na farmě. Samotní 

zákazníci ve většině případů neznají předem obsah konkrétní bedýnky a je pro ně tudíž 

jakýmsi překvapením. Jednou z nevýhod je, že zákazník se zavazuje k pravidelnému odběru 

a když nějaký týden nemůže, musí objednávku aktivně zrušit (Vaclík 2008).  

Významné plus ,,bedýnkování“ představuje i pro samotné farmáře. Díky přímé 

distribuci mají kontrolu nad kvalitou potravin, zda nejsou prodávány pod jejich jménem 

nekvalitní kusy. Vzhledem k malým objemům bedýnek je snaha farmářů kombinovat zboží 

tak, aby obsah bedýnky byl co nejrozmanitější. S tím také souvisí fakt, že zemědělci pěstují 

menší objemy jednotlivých komodit, tím pádem je zde dosaženo zmírnění dopadů neúrody. 

Velkou výhodou toho systému je i to, že farmář má minimální odpad (Vaclík 2008). Což 

v praxi znamená, že jablka v bedýnkách nemusí mít přesně stanovené parametry, jako je 

tomu při výkupu. Ředitelel Sadů a školek Jirkov s.r.o. Škůta (2012) během rozhovoru uvedl: 

,, Jablka z našich sadů se prodávala v minulosti převážně do kosmetického průmyslu, ale 

s příchodem bedýnkového systému se nám povedlo udat část produkce i jiným způsobem.“ 

V neposlední řadě je ,,bedýnkování“ relativně stabilní zdroj příjmů pro farmáře. Nejčastěji 

před sezónou uzavřou dohody s odběrateli a v jejím průběhu již mají stálý příliv financí, bez 

pracného shánění objednávek. Ovšem i tento systém s sebou nese svá úskalí, jedním 

z hlavních je komplexnost produkce. Základním předpokladem pro kvalitní a fungující systém 

je komunikace se zákazníky a poskytování nadstandardních služeb oproti velkým řetězcům 

(Vaclík 2008). 

Vzhledem ke stoupající ekologické gramotnosti lidí a růstu zájmů o potraviny, které 

konzumují, se tento způsob distribuce potravin těší nebývalému zájmu. Přibývá nových 

farem, které zajišťují stálou dodávku sezónního zboží až ke spotřebiteli. V posledních letech 

se informace o tom, kde jsou tyto služby k dostání, šíří především pomocí internetu nebo na 

farmářských trzích, kde se mnohdy farmáři sami prezentují. Jedním z nejrozsáhlejších 

serverů pro podporu farmářů je Nalok.cz (nakupujte lokálně). Tento server zprostředkovává 

pomocí interaktivní mapy možnost výběru nejbližší farmy ve vašem okolí. V detailních 

informacích se dočtěte, na jaké produkty se farma specializuje a kolik má ještě volných míst 

pro ,,bedýnkvé“ zásobování. Na tomto serveru je také možné se přihlásit k odběru ,,bedýnky“ 

z vámi vybrané farmy.  
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2.2 Farmářské obchody 

Zatímco bedýnky v mnoha případech fungovaly ještě před FT, tak farmářské obchody 

vznikaly hlavně na základě úspěchu FT. Mezi nejznámější patří celý řetězec prodejen „Náš 

Grunt“. Společnost vznikla jako ryze česká firma s českým kapitálem a v roce 2010 otevřela 

svou první prodejnu. Celý řetězec se zaměřuje na prodej tradičních českých potravin, které 

získává od malých a středních pěstitelů a výrobců (Náš Grunt.cz nedatováno). Jak uvádí 

jeden ze zakladatelů celého konceptu Jiří Málek pro server Ihned.cz: „Při startu našeho 

podnikání jsme zvažovali několik směrů. Ve finále jsme si uvědomili, že na českém trhu není 

žádný obchod zaměřený právě na české produkty. Naší jednoznačnou prioritou byla kvalita. 

Velmi nás proto těšilo, když jsme našli podobně smýšlející dodavatele, se kterými se nyní 

setkáváte v našich prodejnách.“ Koncept  „Náš Grunt“  má dvě hlavní myšlenky, nabízet 

zákazníkům tradiční poctivé potraviny a zároveň podpořit malé a střední farmáře a výrobce 

(Náš Grunt.cz nedatováno). Cílem společnosti je, aby měly své prodejny v každém krajském 

městě a většině měst okresních. V současné době řetězec tvoří 25 prodejen, z čehož se jich 

7 nachází na území Prahy (Vitalia.cz 2013). „Průměrně každou prodejnu zásobuje okolo 40 

farmářů a výrobců, kteří se ale v jednotlivých prodejnách překrývají a tudíž celý řetězec má 

zhruba 100 dodavatelů“ uvádí v rozhovoru pro E15.cz Aleš Kotěra. Obchody, které vznikly 

do roku 2012 byly označovány jménem „Český Grunt“, ale vzhledem k expanzi společnosti 

na Moravu se začal používat název „Náš Grunt“ (Náš Grunt.cz nedatováno). 

Dalším v Praze velmi známým řetězcem jsou prodejny farmáře Františka Němce 

z Netína. Ten na území hlavního města provozuje prodejny na Vinohradské třídě a ve 

Vodičkově ulici. František Němec starší založil svojí rodinou farmu na Českomoravské 

Vysočině v roce 1990. Začínal hospodařit pouze na 20 ha a měl k dispozici 12 kusů skotu 

(Hospodářské noviny 2008). V dnešní době Němcovi hospodaří již na 100 ha a mají 70 

dojnic. Od roku 2007 je součástí farmy i minimlékárna, ve které Němcovi zpracovávají 100 % 

produkce mléka (farmanemcova.cz nedatováno). V roce 2008 František Němec starší získal 

ocenění Živnostník roku kraje Vysočina (Hospodářské noviny 2008). Jeho syn František 

Němec mladší společně se serverem Nalok.cz založili server „ Najdi svého farmáře“, pomocí 

něhož můžete vyhledávat farmáře v nejbližším okolí. Toto renomé rodiny Němcovy se stalo 

jedním z hlavních faktorů prosperity jejich prodejen. V nich si můžete zakoupit mlékárenské 

výrobky  přímo z jejich produkce, ale také masné výrobky a zeleninu od spřízněných 

farmářů. Němcovi vsadili i v dnešní době na poněkud netradiční způsob prodeje pomocí 

pojízdné prodejny. Ta objíždí města v Jihomoravském, Královéhradeckém, 

Moravskoslezském, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském kraji, samozřejmě na Vysočině 

a také v Praze (farmanemcova.cz nedatováno).  
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Poslední obchod, který zde chci zmínit, nepatří do žádné větší sítě farmářských 

obchodů, ale je důležitou alternativou pro nakupování občanů Chomutova. V tomto obchodě 

jsem měla šanci mluvit s provozovatelkou Simonou Kvasnovskou, prodavačem Sebastiánem 

Kroužkem, též s řadou zákazníků. Ti mi podali reference na tento obchod. Jak mi sdělila 

v polořízeném rozhovoru Kvasnovská (2013), byl obchod založen v dubnu roku 2013 na 

místě původního farmářského obchodu, který kvůli ztrátě kapitálu musel ukončit svoji 

činnost. Na otázku, kdo je jejich hlavní dodavatel, odpověděla Kvasnovská (2013): „ Našim 

hlavním dodavatelem jsou Sady Klášterec nad Ohří, od kterých odebíráme ovoce. Zeleninu 

nakupujeme ve velkoskladě v Braňkách. Část sezónního zboží tvoří také přebytky místních 

zahrádkářů.“ Dalším mým dotazem bylo, zda-li všechno zboží prodávané na této farmářské 

prodejně má původ v České republice? Jak uvedla Kvasnovská (2013): „ Asi 90 % zboží je 

opravdu českého původu a nejčastěji pochází od regionálních zemědělců a výrobců. Máme 

zde například jakostní vína z vinařství Chrámce nebo rakytníkové produkty od pana Jedličky. 

Zhruba 10 % zboží tvoří zahraniční ovoce a zelenina na vyžádání zákazníků.“ V obchodě je 

zboží, které nepochází z České republiky v samostatných regálech a je řádně označeno 

zemí původu. Jedná se o rajská jablka, pomeranče a citróny.Moje další dotazy směřovaly na 

prodavače Kroužka (2013). Ptala jsem se ho, kolik odhadem denně navštíví farmářský 

obchod zákazníků? Odpověděl mi: „Prodejnu denně navštíví kolem 100 lidí, ale teď během 

sezóny je návštěvnost menší asi tak okolo 80 lidí. Lidé mají ovoce u sebe na zahradách“. 

Dále jsem se zajímala, kdo do obchodu chodí nakupovat? „ K nám chodí hlavně důchodci a 

pak i hodně mladých maminek, ale převažují důchodci“. V průběhu mého dotazování 

navštívilo prodejnu 6 lidí převážně důchodového věku. Všichni hodnotili farmářský obchod 

jako přínosný. Čtyři do něj chodí nakupovat pravidelně a dva zde byli poprvé. Jako hlavní 

důvody uváděli blízkost autobusové zastávky, lepší ceny než v supermarketech a chválou 

nešetřili ani na účet prodavače Kroužka. 
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3 Spotřeba a její souvislosti 

Jedním z nejdůležitějších milníků české historie je bezpochyby rok 1989, kdy proběhla 

změna politického režimu a s ní související změny ve společnosti. Nenajdeme snad žádné 

odvětví lidského života, kterého by se tato změna více či méně nedotkla. Jednou ze 

zásadních oblastí je spotřeba a s ní související změna spotřebního chování člověka.  

Jak uvádí OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci) je spotřeba domácností 

tvořena výběrem, nákupem, použitím, udržováním, opravou a vyhozením jakéhokoliv 

produktu nebo služby. Hlavním a nejzásadnějším důvodem spotřeby je potřeba. Prostředky 

k uspokojování lidských potřeb se dají rozdělit do dvou kategorií, podle způsobu uspokojení. 

První kategorií je uspokojení potřeb pomocí hmotných (fyzických) statků. Tyto statky 

můžeme dále dělit podle toho, jaké potřeby uspokojují na zbytné a nezbytné. Jedná se zcela 

subjektivní hodnocení, kdy je základním právem člověka rozhodovat o svých potřebách a 

jejich uspokojování. U zbytných potřeb se bez nich člověk obejde a jejich uspokojování není 

jeho prioritou. Naopak v případě nezbytné potřeby má člověk potřebu uspokojovat (Holman 

2008). Prostředky z druhé kategorie uspokojují potřeby pomocí nehmotných (duševních) 

statků (Kušková a kol. 2009).  

3.1 Spotřeba v České republice 

Po 40 letech nedostatku spotřebního zboží všeho druhu se uvolnil trh a začalo období 

konzumního způsobu života. Tento styl života k nám přišel ze zemí “Západu„. Je považován 

za vyspělý a za velmi krátkou dobu se dostal do povědomí celé společnosti a téměř 

dokonale ji ovládl. Hlavními znaky společnosti se staly nestřídmost, nesoběstačnost a 

neustále rostoucí spotřeba. Tyto priority jsou prosazovány, protože do určité míry zlepšují 

kvalitu života stávajícím generacím. Faktem ale zůstává, že mohou nevratně poznamenat 

kvalitu života budoucích generací (Sekot 2013).  Jak uvádí významný sociolog Večerník 

(2006) Česká republika se řadí mezi Západ dle nabídky, ale mezi Východ podle statistiky 

příjmů. Individuální spotřeba je v České republice na úrovni 62 % průměru zemí OECD, 

ovšem vzhledem k zvyšujícím se příjmům se zároveň domácnosti zadlužují a utrácení za 

spotřebu, která neustále roste (Kušková a kol. 2009) . Tento trend se ovšem mění po 

ekonomické krizi počínaje rokem 2008. Ještě v roce 2007 byl podíl spotřeby na HDP 49,5 % 

(Kušková a kol. 2009), oproti tomu v roce 2012 byl podíl spotřeby na HDP 45 % (ČSÚ 2012). 

Spotřební chování domácností na území České republiky prošlo za posledních 23 let 

několika etapami. 
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3.1.1 Etapy vývoje spotřeby v České republice  

 V prvních letech po revoluci (do r. 1992) lidé žili v obavách ze změny režimu, z 

rozdělování státu a změny měny, avšak spotřeba se i přes tyto skutečnosti prudce rozvíjela. 

Lidé nakupovali hlavně spotřební zboží a s tím přišlo i snížení míry úspor u obyvatelstva. 

Ovšem snížení míry úspor není připisováno pouze spotřebě zboží,ale také uvolnění hranic a 

možnosti vycestovat. Lidé byli k liberalizaci trhu, která proběhla v roce 1991 značně skeptičtí 

a preferovali okamžitou spotřebu. Ve stejné době došlo k růstu nezaměstnanosti a celkové 

nejistotě lidí, což mělo za následek snížení spotřeby. Silný pokles spotřeby byl hlavím 

faktorem poklesu HDP v roce 1991 o 11,5 %  oproti roku 1990 (Abraham 2004).  

 V roce 1993 začíná další etapa tzv. dohánění spotřeby, která vyplývala z atraktivní 

nabídky zboží a služeb soukromého sektoru, dále pak z růstu reálných příjmů, restitucí, 

kupónové privatizace a nabídkou nových finančních produktů (hypotéky, stavební spoření 

atd.). Lidé v tomto období hromadí majetek dlouhodobé spotřeby a nemovitosti. Obecně 

vzato v této době bohatství českých domácností vzrůstá. Lidé se svým spotřebním chováním 

přibližují západním sousedům, ale stále je zde řada odlišností. Český zákazník se stále při 

výběru zboží orientuje cenou, i když s rostoucími příjmy více lidí vyhledává kvalitu (Kušková 

a kol. 2009). Z výzkumů vyplývá, že český spotřebitel se nechá nejčastěji ovlivnit reklamou a 

nejrůznějšími marketingovými triky. Tudíž je zde na místě citovat Večerníka (2006) ,,Lidé 

kupují zboží, které nepotřebují, za peníze, které nemají“. Což lze v obecném měřítku 

považovat také za definici konzumního způsobu života.  

Další etapa ve změně spotřebního chování začíná v roce 2008 v období nastupující 

finanční krize. Jak ukazuje práce Kadiláka (2011) čeští spotřebitelé se značně omezují. 

Omezení neplatí pouze pro oblast spotřebního zboží, ale také se omezují v sociálních 

interakcích na pracovištích a více se zaměřují na pracovní výkon. Tato skutečnost je dána i 

faktem, že firmy vzhledem k poklesu zakázek často musejí sáhnout po úsporných 

opatřeních, nejčastěji v podobě propouštění zaměstnanců. Lidé se ocitají v jakési formě 

nejistoty. Ovšem ve své práci Kadilák (2011) podotýká i fakt, že lidé jsou ochotni koupit i 

dražší produkt v případě, že jim cena přijde přijatelná a vlastnosti produktu uspokojivé. Tento 

fakt dokládá masivní rozvoj slevových portálů a outletových prodejen v posledních 5 letech. 

Z výzkumu také vyplývá, že lidé nejvíce šetří na potravinách, protože tvoří největší položku 

ve spotřebě českých domácností. Omezují tzv. ,,nákupy pro radost“, což zahrnuje drobné 

spotřební zboží, které není nezbytně nutné. Naopak kategorie kosmetiky a drogeristických 

výrobku se šetření domácností téměř nedotklo. Spotřebitelé mají své oblíbené a prověřené 

značky a jejich levnější varianty jim přijdou nedostačující (Kadilák 2011). 
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3.1.2 Spotřeba potravin  

Ve výživové struktuře rozvinutých a rozvojových zemí je řada kvantitativních i 

kvalitativních rozdílů. V rozvinutých zemích lidé jedí obecně více a jejich strava je pestřejší. 

V grafech 1 a 2 je znázorněn podíl jednotlivých komodit ve výživě, a to z hlediska příjmu 

energie a bílkovin. Ačkoli znázorňovaná data zachycují stav mezi lety 1983 – 1985, hlavní 

trendy se výrazně nemění (Jeníček 2003). Lidé v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou mají 

majoritní příjem energie z ostatních rostlinných produktů (42 %) ovšem největší příjem 

bílkovin tito lidé získávají z živočišných produktů (60,6 %). Naproti tomu lidé v rozvojových 

zemích s nízkými příjmy, nižšími než 500 USD na obyvatele (FAO 2000), přijímají nejvíce 

energie (67,6 %) i bílkovin (64,1 %) z obilovin. Ovšem rozdělení zemí na rozvinuté a 

rozvojové vždy nemusí korespondovat se strukturou spotřeby potravin v jednotlivých zemích. 

Důležitou roli může hrát například vzdálenost od moře, protože i rozvojové přímořské státy 

mohou získávat více bílkovin z živočišné produkce, hlavně z ryb, než jiné rozvinuté státy. 

Některé rozvojové státy mohou mít zase vyšší spotřebu ovoce, což je zapříčiněno polohou 

v příznivých klimatických podmínkách pro pěstování ovoce nebo zažitými spotřebními 

návyky (Jeníček 2003). 

Grafy č. 1, 2: Relativní podíl skupin komodit ve výživě obyvatel (v %) 

 

zdroj: příloha č., FAO 2000 
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Lidé se ovšem nezaměřují pouze na nové možnosti v oblasti spotřebního zboží, ale 

osvojují si nové návyky i v oblasti spotřeby jídla. V historii byla pestrost stravy dána hlavně 

střídáním ročních období a  geografickou polohou. Lidé konzumovali pouze potraviny, které 

bylo možno vypěstovat v podmínkách mírného klimatického pásu (Ptáčková 2013). 

V průběhu let se lidé naučili potraviny skladovat a uchovávat tak, že i v zimním období mohli 

konzumovat ovoce. Velký skok přinesla až průmyslová revoluce a rozvoj dopravy. Potraviny 

mohly být převáženy ve velkém množství na značné vzdálenosti. V období, kdy na našem 

území byl komunistický režim a import zboží z tzv. „západu“ byl zakázaný, se zvyklosti lidí 

v oblasti spotřeby potravin příliš neměnily. Konzumovali ovoce mírného pásu, které si ve 

většině případů vypěstovali sami na zahradách. Jižní ovoce a zahraniční potraviny byly spíše 

vzácností a na pultech obchodů se objevovali jen na významné události jako například na 

Vánoce. V tomto období byli lidé navyklí na tradiční českou kuchyni, která obsahovala velký 

oddíl masa a příloh, hlavně z pšeničné mouky. Tyto komodity byly na českém trhu za vlády 

komunistického režimu k dostání.  

Po roce 1989 nastávají na našem území značné změny nejen v politické sféře, ale i 

v oblasti spotřeby potravin. Zde dochází k řadě kvalitativních i kvantitativních změn, které 

ovlivňují stravovací návyky obyvatel(Kušková a kol. 2009). Hlavní změny spotřeby potravin 

vyvolávají nové příjmy obyvatelstva, rostoucí nabídka a rozšíření distribučních sítí, vývoj cen 

potravin i služeb, zdravotní osvěta a v neposlední řadě reklama (Společnost pro výživu 

2013). Po uvolnění importu zboží do České republiky pulty obchodů doslova zaplavily 

potraviny pro lidi téměř neznámé a mohou si je koupit za celkem přijatelnou cenu. Proto lidé 

po roce 1989 upouštěli od samozásobení z vlastních zahrad, protože zdánlivě měli vše 

dostupné v nových obchodních sítích. Avšak v posledních letech se lidé opět vrací 

k samozásobení popřípadě zásobení z lokálních a regionálních zdrojů. Zjišťují, že kvalita 

některých potravin ve velkých řetězcích není dostačující. Také díky zdravotní osvětě se lidé 

orientují své jídelníčky více směrem k zelenině a drůbežímu masu oproti dřívějším 

jídelníčkům, jejichž základem bylo hlavně vepřové a hovězí maso a přílohy z pšeničné 

mouky.  

Spotřeba masa, jak jsem již nastínila, mezi lety 1989 – 2011 dostála mnoha převážně 

kvantitativních změn. Jak je patrné z grafu č.3 vývoj spotřeby masa 1989-201, dochází 

k poklesu spotřeby hovězího i vepřového masa. Vedle zdravotní osvěty je i příčinou poklesu 

spotřeby hovězího a vepřového masa také pokles příjmů obyvatel v 90. letech. Lidé se 

orientují na levnější drůbeží maso.  
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Graf č. 3: Vývoj spotřeby masa mezi lety 1989 - 2011 

 

 zdroj: příloha č.4, ČSÚ 

V kategoriích potravin zaznamenalo logicky největší skokový nárůst ve spotřebě jižní 

ovoce. Vzhledem k deficitu tohoto druhu zboží byli lidé po něm ,,hladoví“. Toto období ale 

končí okolo roku 1995. Ovoce mírného pásu krátce po revoluci zaznamenalo značný propad, 

avšak již v roce 1991 jeho spotřeba opět stoupá. Konzumace zeleniny od roku 1990 stále 

stoupá až na malý výkyv mezi roky 1992 – 1993. Například v roce 2011 byla průměrně 85,4 

kg na osobu na rok, oproti tomu v roce 1990 byla pouze 66,6 kg na osobu na rok (příloha 

č.5, ČSÚ 2013). Na růstu spotřeby ovoce a zeleniny se velkou měrou podílí také zdravotní 

osvěta a změna stravovacích návyků (Společnost pro výživu, 2013). Tento trend lze 

pozorovat i na rozvoji farmářských trhů, které se v mnoha případech staly hlavním zdrojem 

sezónního ovoce a zeleniny. Další dílčí kategorií, která zaznamenala růst, je spotřeba sýrů. 

Nárůst jejich spotřeby je podmíněn větší nabídkou a změnou tradiční kuchyně zaměřené na 

maso. Spotřeba ostatních mléčných výrobků se v prvních letech po revoluci propadala a růst 

začala až kolem roku 1999, ovšem do roku 2011 se však navrátila pouze na podobné 

hodnoty jako v roce 1990. Spotřeba oleje a tuků se téměř nezměnila, oproti tomu spotřeba 

pšeničného pečiva ve sledovaném období stoupla o 24,2 kg na osobu na rok (příloha č.5, 

ČSÚ 2013). Z grafu č.4 je patrný pokles ve spotřebě brambor. Zatímco dříve patřily brambory 

mezi hlavní přílohy v české kuchyni po revoluci byly z části nahrazeny za jiné druhy příloh 
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jako například rýži nebo těstoviny. Nejmenší změny v objemu spotřeby zaznamenala skupina 

luštěnin (Graf č.4).  

Graf č. 4: Vývoj spotřeby potravin mezi lety 1989 - 2011  

 

zdroj: příloha č.5, ČSÚ 2012 

3.1.3 Spotřeba biopotravin 

Jak uvádí Kušková a kolektiv (2009) pro spotřebu biopotravin je přelomový rok 2007. 

V tomto roce utratili Češi za biopotraviny skoro 1,3 miliardy korun, což je o 530 milionů více 

něž v předchozím roce. Tudíž obrat trhu s biopotravinami se z roku na rok zvýšil o 70 %.  

Biopotraviny stále na celkové spotřebě tvoří pouze malý díl. Jejich obliba ovšem značí 

změnu přístupu Čechů ke spotřebě potravin. Lidé jeví větší zájem o to, co jedí a nikoli pouze 

za kolik to koupili. Změna přístupu k nákupu kvalitnějších potravin je také jedním z hlavních 

důvodů, proč lidé v tak hojném počtu navštěvují farmářské trhy. I přes to, že trh 

s biopotravinami neroste tak, jak předpovídali analytici, hlavně kvůli finanční krizi a šetření 

domácností, je tato oblast spotřeby velkým příslibem do budoucnosti. Je zde velké pole 

působnosti pro malé a střední zemědělce, kteří díky nízkým výkupním cenám mají značně 

znevýhodněnou pozici oproti velkým zemědělským společnostem.  
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3.2 (Ne)udržitelný rozvoj 

Jedním z magických hesel doby je udržitelný rozvoj, současné vzorce spotřebního 

chování jsou však jedním z hlavních příčin neudržitelného rozvoje. Protože spotřeba potravin 

a výrobní trendy jsou jednou z hlavních příčin tlaku na životní prostředí, je třeba přehodnotit, 

jak se potraviny vyrábí, zpracovávají, přepravují a spotřebovávají, abychom nalezli nejlepší 

alternativu pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. Udržitelná výroba a spotřeba potravin 

v zemědělství je holistický koncept, který se týká integrálního zavádění udržitelných vzorců 

výroby a spotřeby potravin, při respektování nosné kapacity ekosystému (FAO 2013). Česká 

republika definuje udržitelný rozvoj podle zákona § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystémů“ (MŽP 1992) . 

Lidské priority se často v konzumní společnosti odvrací od tradičních hodnot směrem 

k lpění na hmotných statcích. Tento způsob myšlení dovoluje velký rozmach materialismu a 

s ním spojenou nadměrnou spotřebu. Je ovšem velice důležitou otázkou: Jak dlouho to 

může naše planeta unést? Počet obyvatel na Zemi se stále zvyšuje a již přesáhl magickou 

hranici 7 miliard lidí. Když by všichni tito lidé žili konzumním způsobem života, je zcela 

nereálné, aby naše planeta unesla tak nepředstavitelnou zátěž (Bauer 1978). 

Jedním z hlavních témat udržitelného rozvoje je snížení negativních dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí. Mezi nejzásadnější ukazatele v této oblasti patří ekologická 

stopa. Jedná se o standardizované měřítko potřeby přírodního kapitálu, který je porovnáván 

s planetární ekologickou schopností regenerace. Udává kolik metrů čtverečních země 

potřebuje člověk pro svůj život. Zahrnuje v sobě vše od získání potravin, dopravu až po 

odpad, který člověk vyprodukuje (Wackernagel 1994). V současnosti je průměrná 

individuální ekologická stopa vypočtena na 21,9 ha na osobu. Tato hodnota je ovšem 

vzhledem k velikosti populace a jejímu dalšímu růstu biologicky neúnosná (Brahic 2007). Ash 

z programu OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí: „Je nutné uskromnit své spotřební 

nároky a v zájmu planety žít v souladu s pravidly pro udržitelný rozvoj.“ (Ash in Brahic, 2007). 

Biologicky únosná ekologická stopa by se rovnala 15,7 ha na osobu (Brahic 2007). 

V další řadě je konzumní způsob života velice náročný na všechny druhy energií. 

Vzhledem k majoritnímu použití neobnovitelných zdrojů představuje získávání energií 

obrovskou zátěž pro Zemi. Jen pro srovnání, zatímco spotřeba energie ve světě se od roku 

1970 téměř zdvojnásobila, v zemích EU vzrostla v letech 1970 až 2004 o 41 % při 

průměrném tempu růstu 1,1 % ročně (Czesaný 2007). I ve spotřebě energie existuje značná 
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nevyrovnanost mezi jednotlivými státy. Například snad nejvíce konzumní země Spojené státy 

americké mají čtyřnásobnou spotřebu v porovnání s Činou (Czesaný 2007).  

Při současné spotřebě a životním stylu je koncept udržitelného rozvoj nereálný. Je teda 

nejvyšší čas přehodnotit své konzumní chování a pokusit se tak přispět k zachování Země i 

pro další generace.  

3.3 Globalizace a spotřeba 

Jedním z hlavních procesů, který napomáhá k masovému šíření konzumního způsobu 

života je globalizace. Jak uvádí Sýkora (2000): ,,Globalizace je proces přirozený, 

nevyhnutelný a do jisté míry očekávatelný .“ Proces, který je dopředu hnán globalizací 

ekonomických aktivit, který podporuje pohyb kapitálu, informací, zvyšuje výrobu a tvoří sítě 

propojených nadnárodních společností. V dnešní postmoderní společnosti již není třeba 

angažovat své členy do velkých průmyslových výrob nebo k branné povinnosti, je ovšem 

zcela zásadní je angažovat jako konzumenty (Bauman 2000, s. 98). Konzumní způsob života 

a globalizace jsou procesy, které jsou v zásadě velmi úzce svázány. Velké nadnárodní firmy 

rozšiřují své pobočky do celého světa, a tak vytváří stejné konzumní možnosti lidem, kteří 

mají jinak zcela odlišné tradice, historii i jazyk. Jedním z nejznámějších příkladů v oblasti 

globalizace spotřeby potravin je řetězec rychlého občerstvení McDonald. Tento řetězec má 

pobočky ve 116 zemích světa a denně obslouží 68 miliónů zákazníků. Díky reklamě a 

nabízení standardizované nabídky se dostal do podvědomí lidí, kteří ho vyhledávají nejen 

v domácím prostředí, ale i za hranicemi. V roce 2008 tvořil roční obrat McDonaldu 22,8 

bilionů dolarů (McDonadl.com 2013). Zajímavé je také porovnání zákazníků tohoto rychlého 

občerstvení. V zemích západního světa je McDonald považován za velmi levné občerstvení 

a stravuje se v něm převážně nižší střední střída. Oproti tomu v zemích bývalého 

východního bloku je považováno stravování v tomto rychlém občerstvení za stylové a módní, 

hlavně pak mezi generací teenagerů (Svršek nedatováno). V České republice tento trend již 

odpadá a do popředí se dostávají nové módní trendy v oblasti spotřeby potravin, které ve 

většině případů souvisí se zdravou výživou.  

 Je třeba si uvědomit, že globalizaci nelze zastavit, ale můžeme se snažit zmírnit její 

dopady. Jedny z nejzásadnějších dopadů jsou na životní prostředí, které lze zmírnit 

například zavedením nových inovativních technologií do průmyslu, energetiky, ale i do života 

obyčejných lidí. Díky informačních technologiím (televizor, internet, atd.) se dnes mohou 

informace šířit obrovskou rychlostí. Je ale pouze na lidech a případně na vládách 

jednotlivých států, aby na sebe vzali zodpovědnost a snažili se nějakým způsobem zmírnit 

dopady konzumního způsobu života. Vždyť jedním z nejdůležitějších hesel v globalizační 



30 
 

problematice ,, globálně myslet, lokálně jednat“ (Bičík 1999, s.3) . Na těchto základech jsou 

do jisté míry založeny i farmářské trhy, které se snaží přimět lidi, aby podporovali lokální 

zemědělce a opět se navraceli k tuzemským potravinám. Je třeba se zamyslet, jestli 

potřebujeme ovoce a zeleninu z exotických zemí, nebo zda-li nám postačí ,,obyčejná“ česká 

jablka. Z pohledu globalizace se může jevit idea farmářských trhů, jako naprostá utopie, ale 

praxe prokázala naprostý opak.  

3.4 Metodika 

Pro testování mé hypotézy výzkumu jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Jedná 

se o nejběžnější a nejčastější využívanou metodu sběru dat, která je založena na písemné 

výpovědi dotázaných neboli respondentů. V tomto případě jsou termíny dotázaný a 

respondent zaměnitelné (Surynek, Komárková, Kašpárková 2001). Elementárními 

předpoklady pro úspěch dotazníkového šetření je pečlivě sestavený dotazník a správná 

interakce mezi tazatelem a dotazovaným. 

Komunikace mezi lidmi je běžná v každodenním životě. Pomocí ní získáváme 

informace, které mohou mít charakter rozhovoru, písemné zprávy nebo celé řady 

neverbálních signálů (Hayesová 1998). V dotazníkovém šetření je výsledný výstup písemný,  

tudíž se zde nedá hodnotit neverbální projev respondenta. Ovšem nelze zanedbat 

neverbální signály, které vysílá samotný tazatel. Reakce respondentů na ně mohou být 

dokonce silnější než reakce na slova, které tazatel přednese (Hayesová 1998). Jedním 

z nejzásadnějších neverbálních signálů je oční kontakt. Výzkum Kendona (1967) prokázal, 

že člověk ke kterému promlouváme, s námi udržuje oční kontakt. Když vidíme, že oční 

kontakt zmizel, je to známkou, že posluchač ztratil zájem a již neposlouchá (Hayesová 

1998). Proto je třeba věnovat pozornost i takto zdánlivě nepodstatným skutečnostem při 

podávání informací dotazovaným, protože jejich podcenění by mohlo vést k celkově menší 

návratnosti dotazníků. Pro výzkumníka je důležité, aby na sebe nechal působit běžné 

chování a zvyky respondentů. Uvědomil si, jak myslí, vyjadřují se, vzájemně komunikují, 

gestikulují a jaké mají celkově vystupování. Analýza těchto proměnných mu umožní 

naplánovat nejlepší strategii sběru dat a co nejlépe postihnout sociální prostředí ve výzkumu 

(Jeřábek 1993). 

V tomto konkrétním dotazníkovém šetření byly použity metody PAPI (paper and pen 

interviewing), tedy ve volném překladu dotazování  pomocí papíru a tužky, nebo v druhém 

typu dotazníku CADI (computer assisted data imput), což je název pro metodu, kdy je 

dotazník vyplňován pomocí počítačových technologií (Jeřábek 1993). V dotazníku jsou 

kladeny otázky, které přímo nebo i nepřímo souvisí s danou problematikou  (Zich 1976). 
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Otázky přímé jsou formulovány tak, že respondentovi je zcela jasný smysl dotazu. 

Odpověď na ně nemá žádný skrytý význam nemá odhalit respondentovy jiné zájmy. 

Z podkategorie přímých otázek jsme zvolila otázku přímou formou,jinak řečeno 

psychotaktickou otázku v dotazníku pod číslem 1:  „Myslíte si, že většina lidí na farmářském 

trhu nakupuje pouze, protože je to módní trend?“. Tato otázka měla za úkol poodhalit, zda 

lidé považují farmářský trh pouze za módní trend v nakupování. Byla použita metoda 

psychotaktického dotazu typu tak,jak je tomu u ostatních. Tento typ dotazu vychází 

z předpokladu, že dotazovaný přiřazuje druhým lidem stejné názory, charakteristiky a 

způsoby jednání, jako má on sám (Surynek, Komárková, Kašpárková 2001). Díky tomu je 

možné odhalit, co si respondent doopravdy myslí a při porovnání s ostatními odpověďmi 

v dotazníku je do jisté míry možné zjistit, zda odpovídal pravdivě. 

Druhý typem jsou otázky nepřímé. Jejich význam je pro respondenta jasný, ale za ním 

se skrývá i význam další, který by měl nejlépe zcela nebo alespoň z části zůstat 

respondentovi skrytý. V mém dotazníku jsem použila tento typ otázky, jako otázku č. 8. Pro 

sestavení této otázky jsem použila metodu psychologické explorace, která má za úkol odkrýt 

v osobnosti to, co se vztahuje k předmětu zkoumání. Tato metoda je často používána při 

zkoumání motivace lidí pro nákup na konkrétním místě. Já jsem zvolila metodu asociativních 

postupů. Tato metoda je založena na předpokladu, že minulé vjemy se shromažďují v mysli 

člověka podle časové nebo prostorové blízkosti, analogie, kontrastu atd., že tato myšlenková 

spojení mají relativně stálý charakter (Surynek, Komárková, Kašpárková 2001). Konkrétní 

metodou asociativních postupů použitou v mé práci je metoda doplňování vět. Podle 

základních psychologických předpokladů mají lidé tendenci dokončit odpověď, aby tak 

uzavřeli celek. Do dotazníku jsem zařadila větu: ,,Na farmářském trhu nakupují lidi, kteří …“ 

„Na farmářském trhu nakupují lidé, protože… “. Tyto testovací věty jsou vždy sestavovány 

pro konkrétní šetření a mění se dle jeho potřeb a cílů. Vyhodnocování nabývá kvalitativního 

charakteru a velice záleží na zkušenostech a osobních postojích výzkumníka (Vysekalová, 

Mikeš 2009). Doplněním respondentovy odpovědi jsem se snažila odhalit, co si myslí o 

motivaci lidí pro nákup na farmářských trzích. Pokud jeho odpovědi nesly známky ironie, 

vyvodila jsem, že respondent s tímto novým nákupním trendem není zcela ztotožněn. 

Zkoumala jsme, jaké do míry souhlasí jeho odpověď s celkovým postojem v dotazníku. 

Samotný dotazník se skládá ze dvou hlavních částí, z průvodního dopisu a samostatné 

dotazovací části. V prvním úseku jsme se snažila stručně naznačit, k čemu je daný dotazník 

určen. Kdo a pod jakým vedením jej zpracovává, zároveň jsem připojila prosbu o spolupráci. 

V této části jsem také respondenty seznámila s faktem, že byli vybráni náhodně a že 

dotazník je zcela anonymní. Typ anonymního dotazníku jsme zvolila, protože je zde větší 

pravděpodobnost otevřenosti odpovědí, lidé se mnohem méně stylizují a kontrolují. 
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Nevýhodou je, že výzkumník nemá žádné prostředky, jak respondenta přimět dotazník 

vyplnit a zároveň kontrolovat, zda odpovídá pravdivě. Druhou problematikou je, že někteří 

dotazovaní vyplní dotazník zcela nepravdivě, někdy dokonce šprýmařsky (Zich 1976). 

Druhá část dotazníku se již konkrétně zaměřuje na dotazování respondenta. Jsou zde 

všechny typy otázek, které jsou pro dotazníková šetření charakteristické a sledování daného 

jevu nutné. V první části dotazníku se jedná spíše o otázky uzavřené, kdy respondent musí 

zvolit jednu z mnou nabízených možností. Ve střední části dotazníku jsou otázky 

polouzavřené, kde jsou nabídnuty předdefinované odpovědi s možností jiné, což skýtá 

prostor pro vyjádření dotazovaného (Jeřábek 1993). 

Na začátek dotazníku jsem zařadila jednodušší otázky obecnějšího charakteru, které 

by měly respondenta zaujmout a přitáhnout jeho pozornost k vyplnění dotazníku. Další blok 

otázek je zaměřen na jejich rozhodovací procesy při nakupování zboží na farmářském trhu. 

V otázce číslo 4 (viz příloha č.1) jsem použila členění Stona (1954 in Spilková 2012), který 

identifikoval 4 skupiny nakupujících podle toho, čím se při nakupování řídí. Rozdělil je na 

spotřebitele řídící se cenou a na ty, kteří preferují osobní kontakt. Dále na apatické a 

spotřebitele zastávající do značné míry určitou striktní etickou pozici (Spilková 2012). 

Poslední z jmenovaných kategorií zahrnuje fakt, že lidé dávají přednost farmářskému trhu 

před velkoobchodními řetězci. To  bylo také základním předpokladem výzkumu. Pro 

zpřesnění postoje respondenta jsem zároveň přidala i vlastní alternativy odpovědí na tuto 

otázku. Poslední tři otázky mají blíže charakterizovat dotazovaného, týkají se jeho pohlaví, 

věku a měsíčního příjmu. Tento typ otázek jsem zařadila až na závěr z toho důvodu, že jejich 

vyplňování by respondentovi nemuselo být příjemné a předpokládala jsem, že je někteří 

dotazovaní ani nevyplní. 

Jak již bylo zmíněno, šetření probíhalo kombinací dvou metod PAPI a CADI. U první 

metody jsem zvolila postup náhodného výběru, kdy byl dotazník rozdáván na farmářském 

trhu v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pro rozdávání dotazníku jsem si předem zvolila 

časy (dopoledne cca 8:00 a posléze i odpoledne cca 16:00. Tato volba měla alespoň 

částečně vyloučit diskriminaci zaměstnaných. Ze stejného důvodu jsem šetření prováděla 

v pracovní den (středu) i o víkendu (sobotu). Snahou bylo zajistit pro oba termíny dostatek 

respondentů pro posuzování výsledků těchto subsouborů. Dotazovala jsem se 

kolemjdoucích, zda jsou ochotni mi dotazník vyplnit na místě. V případě že ne, zda by byli 

ochotni jej vyplnit na internetu. Pokud souhlasili, dala jsem jim na papíře vytištěný průvodní 

dopis s prosbou o spolupráci a pod ním byl uveden internetový odkaz, kde bylo možno 

dotazník vyplnit. Pro případné dotazy jsem zde uvedla i svůj email. Hlavní výhodou této 
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metody je skutečnost, že lidé, kteří mají strach z odpovídání tváří v tvář neznámému tazateli, 

ztrácí stud a mají možnost se na výzkumu podílet (Jeřábek 1993). 

Jako další metodu jsem použila neadresné písemné dotazování. Toto dotazování má 

charakter spíše ankety tudíž slouží pouze k doplňkovému šetření.  Byla použita metoda 

dotazování CADI. Na webové stránky farmářského trhu Jiřího z Poděbrad na sociální síti 

facebook jsem umístila krátký úvodní text s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření. 

Součástí textu byl také odkaz na internetové stránky, kde se dal dotazník vyplnit. Tuto 

metodu jsem zvolila hlavně z důvodu časové úspory pro respondenta, který je v dnešní 

přetechnizované době častokrát otevřenější vyplnění dotazníku pomocí osobního počítače. 

4 Výsledky výzkumu 

V této kapitole budu hodnotit výsledky dotazníkového šetření. Mou snahou bude najít 

odpovědi na mé výzkumné otázky. Tedy, jaká je motivace zákazníků pro nákup na FT? Zda-

li na farmářských trzích nakupují pouze lidé ze silných sociálních skupin?  A také, jestli si 

zákazníci myslí, že nakupovaní na FT je pouze módní trend. V první části kapitoly budu 

porovnávat rozdíly ve výsledcích mezi trhem konaným ve všední den a trhem konaným o 

víkendu. V druhé části kapitoly se budu věnovat výsledkům ankety prováděné přes internet. 

Celkově se mi podařilo získat 32 papírových dotazníků, 15 ze středečního dotazování a 17 

z dotazování v sobotu. V internetové anketě jsem získala 97 vyplněných dotazníků. Protože 

jsem šetření prováděla v oblasti Prahy, kde žije velké procento cizinců, měla jsem dotazník 

připravený i v anglickém jazyce (viz příloha č. 2). Během šetření se mi podařilo získat pouze 

jeden vyplněný cizojazyčný dotazník. Vzhledem k nulové vypovídající hodnotě tohoto 

dotazníku jako samostatného celku jsem ho přeložila a zařadila mezi ostatní dotazníky 

získané ten den.  

První otázkou, pomocí které jsem hodnotila motivaci zákazníků k nákupu na FT je 

otázka č. 6 v dotazníku (viz příloha č. 1). Respondenti nejčastěji volili, že rozhodující význam 

pro výběr zboží pro ně má osobní přístup prodejce (30 % středeční trh, 39 % sobotní trh) a 

jak na ně zboží působí vizuálně (26 % středeční trh, 32 % sobotní trh). Na trhu konaném ve 

všední den se 18 % respondentů rozhoduje i podle ceny zboží, tyto údaje vyplývají 

z dotazníkového šetření a jsou znázorněny v  grafech 5 a 6. Tato skutečnost je s největší 

pravděpodobností dána tím, že na trhu ve všední dny nakupují sociálně slabší skupiny 

obyvatel, jakými jsou ženy na mateřské dovolené a důchodci. Z šetření vyplývá, že 15 % 

nakupujících o víkendu hledí i na certifikáty, které potvrzují jakost zboží. Tyto certifikáty má 

každý prodejce vyvěšeny na stánku. Může být ohodnocen i speciální certifikací sdružení 

Archetyp, která ho označí jako prověřeného farmáře. Výsledkem této činnosti sdružení jsou 
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tabulky, které mají farmáři na svých stáncích. Na nich naleznete informace, zda-li zboží 

splňuje kritéria pro „bio“ potraviny, zda- li je ohodnoceno certifikátem  „SISPO“ a je zde i 

místo pro označení „prověřených farmářů“ přímo sdružením Archetyp. Průvodce touto 

tabulkou je umístěn na viditelném místě na trhu společně s tržním řádem (viz příloha č.7). 

Jako jiné důvody byly nejčastěji uváděny složení potraviny, obsah glutamátů a „éček“, 

předchozí zkušenost nebo doporučení přátel.  

Grafy č. 5, 6 

Středeční dotazování    Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013  

Pro další zhodnocení motivace jsem zvolila otázku č.7 z dotazníku (viz příloha č.1). 

Procentuální zastoupení lidí, kteří chodí na trh za konkrétním zbožím, je zakresleno v grafu 

č.7 pro středeční šetření a grafu č.8 pro sobotní šetření. Ze středečního dotazování 

vyplynulo, že 40 % respondentů chodí na trh cíleně za určitým zbožím. Při podrobnějším 

dotazu za jakým zbožím , respondenti uvedli mléko a sýr z farmy rodiny Němcovy, ryby a 

mušle od společnosti Chorvatské ryby, květiny od Bystrého, maďarské speciality a biosýry od 

Biovavřinec. Na sobotní trh za konkrétním zbožím chodí pouze 24 % respondentů. Mezi 

jejich oblíbené produkty, za kterými, se vracejí patří sýry z Krasolesí, sýry z kozí farmy 

Pěnčín a zelenina z Třeboutic. Z šetření vyplynulo, že většina zákazníků nechodí na trh pro 

zboží určitého prodejce. Tato skutečnost může být způsobena tím, že prodejci na trzích 

nemusí být pokaždé stejní.  
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Grafy č. 7, 8 

Středeční dotazování     Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013 

Pomocí otázek pod číslem 8 v dotazníku jsem chtěla zjistit nejen motivaci nakupujících, 

ale, zda nepovažují FT pouze za „módní záležitost“. Respondenti měli za úkol napsat, jací 

lidé nakupují na trzích a proč. Surynek, Komárková, Kašpárková (2001) uvádí, že tento typ 

dotazu vychází z předpokladu, že člověk přiřazuje druhým stejné názory, charakteristiky a 

vzorce chování, jaké má on sám. Při hodnocení motivace nakupujících jsem vyhodnocovala 

odpovědi respondentů. Mezi nejčastěji používaná slova patřila čerstvost, kvalita a v mnoha 

případech je zde zmíněna i podpora lokálních (českých) produktů a farmářů. Lidé uváděli, že 

zde hledají biopotraviny nebo že chtějí zajímavé produkty, které nejsou k dostání 

v supermarketech. Další často opakovanou odpovědí byla příjemná atmosféra trhu a 

možnost osobního kontaktu s farmářem. Z některých opovědí bylo patrné, že respondent je 

k FT značně skeptický a považuje jej pouze za módní výstřelek. Například se zde objevuje 

názor, že lidé na FT nakupují, protože potraviny jsou zde „zdravější“. Uvozovky naznačují 

ironický podtext odpovědi. Další odpověď, ze které bylo cítit negativní přístup zněla, je, že 

zde nakupují lidé, protože mají hodně peněz nebo chtějí být vidět. Je třeba podotknout, že 

tyto názory byly v menšině. Z odpovědí respondentů bylo patrné, že mají jasné názory o tom, 

kdo o proč nakupuje na FT, potažmo proč zde nakupují oni. 

Na otázku, zda-li si myslí, že většina lidí na FT nakupuje pouze, protože je to módní 

trend, odpovědělo 87 % (ze středečního dotazování) a 88 % (ze sobotního dotazování), že 

ne (grafy č. 9, 10). Tento výsledek v podstatě koresponduje i s negativními odpověďmi, které 

respondenti uváděli v psychotaktických dotazech v otázce č. 8 dotazníku (viz příloha č.1). 
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Grafy č. 9, 10 

Středeční dotazování      Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

Při dotazování na frekvenci nakupování na FT v jsem použila otázku č. 2 v dotazníku 

(viz příloha č.1). Ve středečním dotazování 40 % respondentů uvedlo, že na trhu nakupuje 

pokaždé, když se trh koná a 27 %alespoň jednou týdně (graf č. 11). Oproti tomu v sobotním 

dotazování uvedlo 41 % dotázaných, že na trhu nakupuje jednou týdně a 24 % pokaždé, 

když se trh koná (graf č. 12). Tento rozdíl je nejspíš dán tím, že zaměstnaní lidé, kteří končí 

v zaměstnání po 17 hod. nemají šanci nakupovat na trhu ve všední dny, proto využívají 

víkendových trhů. Oproti tomu důchodci a matky na mateřské dovolené, kteří tvoří hlavní 

klientelu trhů konaných ve všední den, mají příležitost nakoupit jak v polovině týdne, tak se 

vrátit třeba s rodinou  na trh i o víkendu.  Nakupujících, kteří nenavštěvují trh každý týden je 

v obou případech téměř shodně.  

Grafy č. 11, 12 

Středeční dotazování      Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2013 
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Na otázku, zda-li nakupují i na jiném FT, odpovídali respondenti ve většině případů ne. 

Pouze 33 % ze středečního dotazování a 24 % z víkendového dotazování odpovědělo, že 

nakupuje i na jiném trhu.  Mezi nejčastější zmiňovaný trh patřil FT na Tylově náměstí a FT na 

Kubánském náměstí. Oba tyto trhy jsou poměrně blízko FT na náměstí Jiřího z Poděbrad, a 

to je podle mého názoru i hlavní důvod, proč je lidé současně navštěvují. Respondenti, kteří 

uvedli, že navštěvují i jiný FT, v předchozí otázce na frekvenci nakupování na FT volili 

nejčastěji možnosti pokaždé, když se trh koná nebo jednou týdně.   

Otázky 4 a 5 v dotazníku (viz příloha č.1) se zaměřují na zkušenosti respondentů 

s nákupem na FT a také , zda-li se jim ceny na trzích zdají přijatelné,vysoké nebo nízké. Tyto 

faktory také mohou výrazně ovlivnit motivací lidí k nákupu na FT. Z dotázaných na FT ve 

všední den hodnotí své zkušenosti s nakupováním na FT 60 % pozitivně, 33 % spíše 

pozitivně a pouze 7 % spíše negativně a negativně své zkušenosti nehodnotí žádný 

dotázaný. Tyto údaje vyplývají z grafu č. 13. Z dotazníků sebraných na víkendovém trhu 47 

% respondentů hodnotí svoje zkušenosti pozitivně a 53 % spíše pozitivně. Negativně nebo 

spíše negativně nehodnotí nikdo z těchto dotazovaných své zkušenosti s nakupováním na 

FT, toto plyne z grafu č. 14. Ceny na FT se zdají většině respondentů přijatelné 67 % 

(středeční dotazování) a  76 % (sobotní dotazování).  V případě středečního dotazování se 

ceny zdají vysoké 33 % dotázaných. Jednalo se většinou o lidi důchodového věku s příjmem 

do 15 000 Kč. V případě sobotního dotazování se zdají ceny shodně 12 % vysoké a 12 % 

nízké.   

Grafy č. 13, 14 

Středeční dotazování     Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013 
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Demografická struktura nakupujích na FT na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jak jsme již 

uvedla dříve, vypozorovala jsem, že na trhu konaném ve středu je vysoký podíl matek na 

mateřské dovolené a také důchodců. Tomuto faktu odpovídá i podíl jednotlivých věkových 

kategorií, který vyplnynul z mého šetření. Z nakupujících na středečním FT jich 53 % spadá 

do věkové kategorie 19 – 40 let a 27 % dotázaných uvedlo, že jim je nad 65 let.  Naopak na 

sobotním trhu jsme vypozorovala, že zde nakupují převážně celé rodiny a hlavně zákazníci 

v produktivním věku. I z šetření vyplynulo, že   mezi nakupujícími je 76 % ve věku od 19 do 

40 let. Respondentů, kteří uvedli, že je jim na 65 let, bylo pouze 6 %. V obou šetřeních žádný 

z respondentů neuvedl, že je mu méně než 18. Tato zkutečnost je dáná tím, že v případě 

rodin, kde se nacházeli i mladší, respondenté dotazníky vyplňoval vždy jeden z rodičů. A 

samostatně nakupující teenegeři nebyli ochotni dotazník vyplnit. Téměř konstantní se jeví i 

skupina repondentů ve věku od 41 do 65 let. Ta v případě středečního šetření tvoří 20 % 

z dotázaných a v případě sobotního šetření 18 % z dotázných. Procentuální zastoupení 

jednotlivých věkových skupin je znázorněno v grafech 15 a 16. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že na FT nakupují více ženy (67 % středeční a 65 % sobotní dotazování) než 

muži (33 % středeční a 35 % sobotní dotazování). Vzhledem k demografické struktuře i 

struktuře příjmů respondentů lze říči, že na trhu nakupují i sociálně slabší skupiny obyvatel, 

jakými jsou například matky na mateřských dovolených a důchodci. Tyto skupiny obyvatel 

častěji naštěvují trh v dopoledních hodinách a ve všední den.  

Grafy č. 15, 16 

Středeční dotazování     Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013 

Při hodnocení otázky číslo 11. v dotazníku (viz příloha č.1) bylo patrné, že na trhu 

konaném ve všední den nakupují spíše ekonomicky slabé skupiny obyvatel. Z výsledků 

vyplynulo, že na středečním trhu nakupuje 33 % respondentů s příjmem nižším než je 15 tis. 

Kč. Tento fakt je dán s největší pravděpodobností tím, že na dopoledním trhu ve všední den 
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převážnou část klientely tvořili matky na mateřské dovolené a důchodci. Shodně po 27 % 

uváděli respondenti, že mají příjem mezi 15 – 25 tis. a mezi 26 – 35 tis. Příjem byl ovšem 

uváděn na jednu osobu ve společné domácnosti, tudíž u matek na mateřské dovolené mohl 

zvýšit příjem na osobu v domácnosti plat manžela. Na sobotním trhu byla nejvíce 

zastoupena příjmová skupina mezi 26 – 35 tis.  a to 47 %. Příjem méně než 15 tis. uvedlo 

pouze 12 % dotazovaných. Tento výsledek opět je dán tím, že na víkendovém trhu nakupují 

většinou ekonomicky aktivní lidé, kteří se nemohou účastnit trhu ve všední den. Procentuální 

rozdělení příjmových skupin můžete porovnat v grafech 17 a 18.    

Grafy č. 17, 18 

Středeční dotazování     Sobotní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013 

 

V poslední otázce dotazníků měli respondenti odhadnout, kolik peněz utratí za 

potraviny za měsíc na FT z celkové částky utracené za potraviny. V případě středečního 

dotazování 46 % respondentů odpovědělo, že utratí 6 – 10% (Graf č. 19). Dále z dotázaných 

40 % uvedlo, že za nákup na FT utratí do 5 % z celkové částky utracené za potraviny za 

měsíc.  V dotaznících ze sobotního trhu nejčastěji dotazovaní uváděli, že utratí do 5 % 

z celkové částky utracené za potraviny za měsíc, tuto možnost zvolilo celkem 59 % 

respondentů. Dalších 29 % dotázaných zvolilo možnost, že utratí za potraviny na FT 29 % 

z celkové částky utracené za měsíc (Graf č. 20). Z těchto výsledků vyplynulo, že převážná 

většina respondentů má nakupování FT pouze jako doplňkovou alternativu k nakupování 

v jiných potravinových řetězcích.  
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2013 

V této části práce se budu věnovat hodnocení internetové ankety, která probíhala od 

30.6. do 15.7.2013 pomocí internetového serveru vyplnto.cz. Respondenty pro vyplnění této 

ankety jsem oslovila pomocí stránek farmářských trhů na sociální síti facebook, dále pak 

také pomocí rozdávání letáků s průvodním dopisem a adresou pro vyplnění dotazníku přes 

internet přímo při dotazníkovém šetření na trhu „Jiřák“. Celkem jsem takto oslovila přes 

3 000 osob, které mají s nakupováním na FT vlastní zkušenosti. Dotazník vyplnilo 97 

dotázaných.  

Na první otázku, zda si respondenti myslí, že nakupování na FT je pouze módní trend, 

odpovědělo 80,41 % dotázaných že ne (Graf č. 21). To že nakupování na FT je pouze módní 

trend si myslí 19,59% respondentů (Graf č. 21).  Procento dotázaných,kteří si myslí, že se 

jedná pouze o módní trend, je vyšší než v případě dotazníkového šetření, které jsem 

prováděla na FT na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tento fakt je s největší pravděpodobností 

dám tím, že při vyplňování dotazníku přes internet se lidé méně stylizují a jejich odpovědi 

jsou tím pádem otevřenější.  

Graf č. 21 
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Pomocí dalších dvou otázek jsem chtěla zjistit, kdy a jak často respondenti trh 

navštěvují. Oproti dotazníkovému šetření jsem do ankety zařadila i otázku: „Kdy nakupujete 

na farmářské trhu?“ Jejím úkolem bylo zjistit kolik procent lidí nakupuje na FT ve všední den, 

o víkendu a kolik ve všední den i o víkendu. Z ankety vyplynulo, že 41, 24 % z respondentů 

na trhu nakupuje o víkendu a 20,62 % z respondentů nakupuje na ve všední den (Graf č.22). 

Dalších 38,14 % z respondentů nakupuje na trhu jak všední den, tak i o víkendu. Ovšem na 

otázku: „Jak často nakupujete na farmářském trhu?“  odpovědělo pouze 5,15 % 

z respondentů pokaždé, když se trh koná (2x týdně). Z toho plyne, že respondenti, kteří 

uvedli, že nakupují i ve všední den i o víkendu neměli namysli v jednom týdnu. Na otázku jak 

často nakupujete na FT uvedlo 58,76 % z dotázaných, že nakupuje pouze několikrát do roka 

(Graf č.23). Tento výsledek je s největší pravděpodobností způsoben tím, že jsem se 

dotazovala i zákazníků menších trhů, které se nekonají tak často. Dalších 20,62 % 

z respondentů nakupuje na farmářském trhu jednou měsíčně, to souhlasí s frekvencí konání 

trhů v menších regionálních městech. Jednou týdně nebo pokaždé, když se trh koná ho 

navštíví 20,61 % z respondentů (Graf č. 23). Jedná se o většinou o zákazníky, kteří na trh 

chodí již kvůli zboží určitého prodejce a jejich měsíční příjem na osobu ve společné 

domácnosti je mezi 26 – 35 tis. Kč.  

Graf č. 22 

 

Graf č. 23 

 

 

 

 



42 
 

Hodnocení spokojenosti zákazníků s nakupováním na FT vyšlo jednoznačně ve 

prospěch trhu. 51,55 % hodnotilo svoje zkušenosti s nákupem na FT pozitivně a 43,3 % 

z respondentů volilo možnost spíše pozitivně (Graf č.24). Respondenti, kteří hodnotili 

nakupovávání na trhu spíše negativně (3,09 %) nebo negativně (2,06 %) uváděli také, že se 

jim ceny na trzích zdají vysoké nebo že nakupování na FT považují pouze za módní trend. 

Negativní postoj vyjádřili ve většině případů lidé s příjmem do 15 tis. Kč na osobu ve 

společné domácnosti na měsíc. Převážné většině z dotázaných (78,35 %) se ceny na FT 

zdají přiměřené (Graf č.25). Jako vysoké označilo ceny 17,53 % z respondentů (Graf č.25). 

Jednalo se nakupující mezi 19 – 40 lety a s měsíčním příjmem do 15 tis. Kč na jednu osobu 

ve společné domácnosti. Naopak 4,12 % z dotázaných zvolilo možnost, že ceny na FT se jim 

zdají nízké (Graf č.25). V tomto případě se jednalo o zákazníky, kteří trh navštěvují jednou 

týdně nebo pokaždé, když se trh koná (2x týdně). I mezi těmito respondenty byl zákazník, 

který má měsíční příjem do 15 tis. na osobu ve společné domácnosti.  

Graf č. 24 

 

Graf č. 25 
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Na otázku „Rozhodující význam při výběru zboží na farmářském trhu má pro vás:“ 

zákazníci nejčastěji označovali možnost, jak na ně působí zboží vizuálně, zvolilo jí celkem 

40,34% respondentů. Pro 25 % respondentů hraje nejdůležitější roli v rozhodovacím procesu 

osobní přístup prodejce. V případě těchto respondentů se jednalo ve většině případů o ženy 

ve věku 19 – 40 let. U dalších 21,02 % respondentů je vývěr zboží podmíněn cenou. Pouze 

pro 7,9 % respondentů jsou rozhodující certifikáty potvrzující jakost zboží. Jiné priority při 

rozhodování má 5, 68 % respondentů. Uváděli, že rozhodující význam pro ně má například 

nulový obsah konzervantů, laktózy, lepku apod., doporučení přátel, celkový pocit ze zboží i 

prodejce, znalost prodejce a kvalita. Jeden z respondentů uvedl, že preferuje kvalitní 

biopotraviny a skutečně malé lokální výrobce.  

Většina respondentů nechodí na farmářský trh kvůli zboží určitého prodejce (81,44 %). 

Ovšem 15,46 % na trh chodí kvůli určitému zboží. Z odpovědí vyplývá, že lidé nejčastěji 

chodí na trh pro zeleninu, konkrétně respondenti uváděli český česnek, jablka z Ploskovic, 

jahody od Litoměřic, české brambory a rajská jablka. Dalšími často uváděnými produkty, za 

kterými dotazovaní chodí na FT, jsou mléčné výrobky. Nejčastěji uváděným zbožím byly 

sýry, ovšem objevily se zde i odpovědi jako Němcovo mléko, kozí a kravské mléko z Drzovic 

a tvaroh od farmy Němcovy. Další skupinou zboží, pro které se lidé na FT vracejí, jsou 

speciality. V dopovědích respondentů se objevily tyto: čokoládové těstoviny, oříšky od firmy 

Oříškovna, Koláče Louskáček, dýňové máslo od Zapálené kuchyňky, olivový olej z Andaluzie 

a rybízové víno. Poslední skupinou zboží, které respondenti uváděli, jsou maso a masné 

výrobky. Konkrétně respondent zmiňuje ryby z jižních Čech, jinak jsou zde většinou uvedeny 

obecně uzeniny. Z hodnocení této otázky je vidět, že FT má již své stále zákazníky, kteří 

vědí, pro co se na trh vrací. Mezi respondenty, kteří se na trh chodí kvůli zboží určitého 

prodejce převažovaly ženy ve věku 19 – 40 let s 15 000 – 25 000 Kč na měsíc ve společné 

domácnosti.     

Při hodnocení psychotaktického dotazu: „Na farmářském trhu nakupují lidé, kteří…“ by 

se daly odpovědi respondentů rozdělit do 5 kategorií. Na ty, co něco chtějí (36 %), mají (30,5 

%), zajímají se (13,9 %), preferují (11 %) a jiné (8,6 %). V případě kategori  „chtějí“  

respondenti nejčastěji uváděli: kvalitní potraviny vypěstované v České republice, podpořit 

místní farmáře a producenty, lokální potraviny, čerstvé suroviny, vědět odkud potraviny 

pocházejí. V kategorii „mají“ byly odpovědi: dobré jídlo, rádi kvalitní potraviny, rádi přístup 

k bio potravinám, zájem o zdravé potraviny. V této kategori se také objevilo nejvíce opovědí, 

ze kterých je znatelná skepse vůči trendu FT. Mezi ně patřily: mají hodně peněz, mají na to 

čas a mají více peněz.  V kategorii, kdy respondeni uváděli, že něco „preferují“, se 

objevovaly odpovědi typu: kvalitní potraviny a výrobky od domácích výrobců, přirozenost, 

malé pěstitele a farmáře před super (hyper) markety. V kategorii lidí, kteří „zajímají se“ byly 
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odpovědi následující: o to, co jedí; o kvalitu toho, co nakupují; o původ toho co jedí. 

V kategorii „jiné“ se objevovaly odpovědi typu: dávají přednost malým prodejců, hledají 

kvalitní zboží, přemýšlí o tom co jedí apod.  

V případě druhého psychotaktického dotazu: „Na farmářkém trhu nakupují lidé, 

protože…“ se dají respondenti rozdělit do 6 skupin. Skupiny jsem vytvořila podle prvního 

slova v odpovědi na ty, kteří uváděli, že na FT nakupují lidé, protože : chtějí (35 %), je to 

(13,5 %), mají (13,5 %), jsou (8 %) a jiné (24,6 %).  V první skupině odpovědí „chtějí“ se 

nejčastěji objevovaly názory: kvalitní potraviny, podpořit domácí výrobu, jíst lépe, chutné 

ovoce, něco nevyhnaného hormony, podpořit konkrétní zemědělce. V druhé skupině 

odpovědí „je to“ respondenti uváděli: kvalitní zboží, mnohem příjemnější a dají se zde sehnat 

sezónní produkty bez chemického ošetření, baví. V kategorii odpovědí začínající „mají“ se 

vyskytovaly odpovědi typu: české výrobky na jednom místě, pocit, že je zde zboží kvalitnější 

než v normálních obchodech, zájem o kvalitu zboží. V kategorii, kde prvním slovem odpovědi 

bylo „jsou“, byly odpovědi následující: blíže dodavateli, znechuceni potravinami,hlavně 

masem, ze supermarkety, ochotni podpořit slušné prodejce. V kategorii „jiné“ si respondenti 

myslí, že zde nakupují lidé protože: by měl být zaručen původ výrobku, dají se tam sehnat 

zajímavé produkty, nechtějí chodit do supermarketů a chtějí určitou kutluru prodeje apod. 

Z některých odpovědí byly patrné  negativní postoje respondentů. Uváděli například, že lidé 

na FT nakupují, protože:  jsou zhloupelí reklamou, ani nevědějí proč, prostě si to přečetli 

v novinách, je to módní vlna, je to „zdravější“. Tito respondeti na otázku, zda si myslí, že 

nakupování na FT je pouze módní trend, shodně odpověděli ano.  

Demografická struktura respondentů z internetové ankety se značně liší od 

prováděného dotazníkového šetření.  V internetové anketě bylo 95,88 % respondentů mezi 

19 – 40 lety (Graf č.26). Tento fakt je podmíněn skutečností, že tato věková skupina 

nejčastěji používá počítač a má přístup k internetovým stránkám facebook, kde byla 

zveřejněna prosba o vyplnění dotazníku. Jak je vidět z grafu č.27 i v internetovém šetření 

mají mezi respondenty majoritní zastoupení ženy (67,01 %). To je s největší 

pravděpodobností dáno tím, že ženy častěji nakupují potraviny než muži.   

Graf č. 26 
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Graf č. 27 

 

 

 

 

 

 

Jak je možné vidět na grafu č. 28 nejvíce respondentů z internetové ankety má plat do 

25 tis. Kč (84,59 %). Tento fakt je nejspíše způsoben tím, že anketu vyplňovali převážně 

mladí lidé. Jejich příjmy mohou být nižší z toho důvodu, že ještě studují nebo jsou na začátku 

své profesní kariéry a mají pouze nástupní plat. I z skupiny respondentů s nejnižšími příjmy, 

tedy do 15 tis. Kč měsíčně na osobu ve společné domácnosti navštěvuje 15 %  FT, alespoň 

jednou týdně.  

Graf č. 28 

 

V poslední otázce dotazníku měli respondenti odhadnout svůj podíl nákupů na FT 

v sezóně z celkové částky utracené za potraviny za měsíc. Jak znázorňuje graf č.29 celkově 

61,86 % respondentů odhaduje, že utratí v sezóně na FT z celkové částky utracené za 

potraviny do 5 %. Ve většině případů se jedná o respondenty ve věku mezi 19 – 40 lety 

s příjmem do 15 tis. Kč na jednu osobu ve společné domácnosti. Dalších 20,62 %  

z respondentů uvádělo, že za takto nakoupené potraviny utratí do 10 % z celkové částky za 

potraviny za měsíc. Odpověď 20% a více zvolilo pouze 5,15 % z respondentů (Graf č.29). 
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Jednalo se převážně o dotazované s vyššími příjmy nad 25 tis. Kč na osobu ve společné 

domácnosti. Stejně jako z dotazníkového šetření i z ankety plyne, že nakupující na FT 

nemají tento zdroj potravin jako primární.  

Graf č. 29 

 

 

 

5 Závěr 

Na základě mnou provedeného výzkumu mohu souhlasit s výsledky Spilkové a kol. 

(2012). Ve výzkumu z roku 2010 uvádí Spilková a kol., že demografická struktura zákazníků 

na FT je pestrá. I mé šetření prokázalo, že demografická struktura lidí, kteří na FT nakupují 

je pestrá. Zároveň se liší podle toho, zda-li se trh koná ve všední den nebo o víkendu.  Dále 

jsem z odpovědí respondentů zjistila, že jejich největší motivací pro nákup na FT je kvalita a 

čerstvost nabízených produktů. Z šetření Spilkové a kol. (2012) vyplývá, že dominantní 

motivací většiny zákazníků je čerstvost a chuť nabízených produktů. V těchto bodech se 

naše šetření také téměř shodují. Oba dva výzkumy zjišťují, že hlavními zákazníky na FT jsou 

ženy. 

Další výzkum, se kterým budu porovnávat své výsledky provedla společnost Aspectio 

Research (AR) pro Asociaci soukromého zemědělství (ASZ) ČR. Průzkum byl uskutečněn 

v červnu 2011 pomocí telefonického dotazování. Dotázáno bylo 304 respondentů ve věku 18 

let a více (ASZ 2011). Podle výzkumu Aspectio Research je hlavní motivací lidí pro nákup na 
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FT podpora lokálních farmářů. Ačkoli z výpovědí respondentů v mém šetření plyne, že FT 

navštěvují, protože chtějí podpořit lokální farmáře, tak převážná většina z nich má jako hlavní 

motivaci pro nákup kvalitu a čerstvost potravin. Podle výsledků výzkumu provedeného pro 

ASZ 23 % respondentů považuje FT pouze za módu. Tento výsledek je vyšší oproti mému 

dotazníkovému šetření, což je ale s největší pravděpodobností zapříčiněno tím, že se AR 

dotazovalo i lidí, kteří na trhu nikdy nenakupovali a mohou být vůči trhům neopodstatněně 

zaujati nebo naopak se respondenti v mém šetření stylizovali. Výsledek AR je téměř 

srovnatelný s výsledkem z internetové ankety (19,59 %). Také AR uvádí, že na trhu nakupují 

převážně ženy ve věku okolo 30 let.  

Mým cílem bylo zjistit motivaci lidí k nákupu potravin na FT. Jak jsem již popsala výše 

ukázalo se, že hlavní motivace je čerstvost a kvalita nabízených potravin a podpora českých 

farmářů. Mým předpokladem bylo, že na FT nakupují spíše sociálně silné skupiny. Tuto 

hypotézu moje šetření vyvrátilo. Dále jsem si kladla za cíl odhalit, zda-li lidé považují 

nakupování na FT pouze za módní trend. Šetření prokázalo, že převážná většina lidí FT 

nepovažuje pouze za módní trend a má zcela jasno v tom proč nakupuje právě zde.  

Další otázkou je, jakým směrem trhy budou směřovat do budoucna?  Jedním z hlavích 

problémů současnosti je rozvírání tzv. sociálních nůžek. Nastává tehdy výrazná polarizace 

společnosti. Vzrůstá podíl „superboháčů“ a na druhé straně roste i počet lidí trpících 

materiálním nedostatkem. Tento trend je zcela likvidující pro střední třídu (Tůma 2011). 

V případě farmářských tržišť by tento trend mohl způsobit, že by se trh stal exkluzivním 

místem a nastal by zde problém sociálního vyloučení (Freidberg 2004 in Spilková a kol.). 

Proto bych ani do budoucna neupouštěla od výzkumu nakupujících na FT. Vzhledem k tomu, 

že se v posledních letech, hlavně kvůli ekonomické krizi, značně mění spotřební chování lidí 

je možné, že v budoucnu na trhu nebudou nakupovat již tolik exkluzivní produkty, jako sýry a 

vína, ale spíše levnější produkty, jako například zeleninu. Pro další výzkum bych také 

doporučila sledovat vývoj trhů s příchodem certifikace „dobrý farmář“ a připravovanými 

legislativními změnami.  
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Příloha č. 1 – Dotazník v českém jazyce 

Vážení respondenti, 

vyplněním tohoto dotazníku přispějete daty do projektu zpracovávaného na katedře 

sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze.  Tématem projektu jsou nakupující na farmářských trzích. Dotazník je 

respondentům rozdáván náhodně a data jsou zcela anonymní a budou sloužit pouze 

k základnímu statistickému zpracování problematiky. 

Předem Vám děkuji za spolupráci 

zpracovatelka:       za KSGRR PřF UK: 

Kamila Jarolímková       doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  

 

 

 

 

 

1. Myslíte si, že většina lidí na farmářském trhu nakupuje pouze protože je to módní 

trend? 

a. ano 

b. ne 

 

2. Jak často nakupujete na farmářském trhu? 

a. pokaždé, když se trh koná (2x týdně) 

b. jednou týdně 

c. jednou měsíčně 

d. několikrát do roka 

 

3. Nakupujete i na jiném farmářském trhu? 

a. ne 

b. ano, na jakém …………………………………… 

 

4. Vaše zkušenosti s nakupováním na farmářském trhu hodnotíte jako : 

a. pozitivní 

b. spíše pozitivní 

c. spíše negativní 

d. negativní 

 

5. Ceny na farmářském trhu se vám zdají : 

a. vysoké 

b. přijatelné 

c. nízké 
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6. Rozhodující význam při výběru zboží na farmářském trhu pro vás má : 

a. cena 

b. jak na vás působí vizuálně 

c. certifikáty potvrzující jakost 

d. osobní přístup prodejce 

e. jiné (př. doporučení přátel, předchozí zkušenost…)…………………………….. 

 

7. Chodíte na farmářský trh cíleně kvůli zboží určitého prodejce? 

a. ne 

b. ano – uveďte prosím za jakým 

firma (prodejce): …………………….. zboží:……………………… 

 

8. Myslíte si že:  

a. Na farmářském trhu nakupují lidí, kteří …………………………………………. 

b. Na farmářském trhu nakupují lidé, protože……………………………………… 

 

9. Pohlaví 

a. muž 

b. žena 

 

10. Věk 

a. méně než 18 let 

b. 19 – 40 let 

c. 41 – 65 let 

d. více než 65 let 

 

11. Měsíční příjem na jednu osobu ve společné domácnosti 

a. méně než 15 000 Kč 

b. 15 000 – 25 000 Kč 

c. 26 000 – 35 000 Kč 

d. více než 35 000 Kč 

 

12. Odhadněte váš podíl nákupů na farmářských trzích v sezóně z celkové částky 

utracené za potraviny za měsíc je: 

a. do 5 % 

b. 6 - 10 % 

c. 11 - 20 % 

d. 20 % a více?  
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Příloha č. 2 – Dotazník v anglickém jazyce 

Dear respondents 

I would like to ask you about filling in the questionnaire. The answers will be used in 

research of the Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of 

Science, Charles University in Prague. The research is interested in shopping at farmer’s 

markets. Questionnaire is distributed to respondents randomly. Acquired data are completely 

anonymous and they will be used only for basic statistical processing. 

Thank you for your cooperation  

Researcher:       Charles University:  

Kamila Jarolímková       doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  

 

 

 

 

 

1. Do you think that most people shopping on the farmer’s markets because it is trendy? 

a. Yes 

b. No 

 

2. How often do you shop on the farmer’s market? 

a. Always if the market is open (2x per a week) 

b. Weekly 

c. Monthly 

d. Several times per a year 

 

3. Do you shop at another farmer’s market? 

a. No 

b. Yes, I am shopping on …………………………………… 

 

4. Which are your experiences with shopping on the farmer’s market? 

a. Very good 

b. Good 

c. Bad 

d. Very bad 

 

5. What do you think about prices on the farmer’s market? 

a. Expensive 

b. Acceptable 

c. Cheap 
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6. What is the most important if you shopping on the farmer’s market? : 

a. Price 

b. How products look like 

c. Certificate of quality 

d. Manners of a seller 

e. Other reasons  (e.g. recommendation, 

former experience)…….......................................................................................

...........................................................................................................................

……………………….. 

 

7. Do you visit the farmer’s market because of any specific product or any specific 

producer? 

a. No 

b. Yes – please specify: 

Producer (salesman): …………………….. Product:……………………… 

 

8. What do you think about customers on the farmer’s market:  

a. There shopping people that ………….......………………………………. 

b. There shopping people because of ……………………………………… 

 

9. Sex 

a. Male 

b. Female 

 

10. Age 

a. Less than 18 

b. 19 – 40  

c. 41 – 65  

d. More than 65 

 

11. What is your income per one person per one month in common household? 

a. Less than 15 000 Kč 

b. 15 000 – 25 000 Kč 

c. 26 000 – 35 000 Kč 

d. More than 35 000 Kč 

 

12. How much do you spend per products from farmer’s market in main season from 

four’s income? 

a. do 5 % 

b. 6 - 10 % 

c. 11 - 20 % 

d. 20 % or more?  
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Příloha č. 3- Revolvingový fond MŽP - Výsledné hodnocení žádostí po uzavřeném 3. cyklu 

hodnocení  

Zdroj: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podpora_farmarskych_trhu/$FILE/OFEU-

8.vyzva_3.cyklus-15072011.pdf 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podpora_farmarskych_trhu/$FILE/OFEU-8.vyzva_3.cyklus-15072011.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podpora_farmarskych_trhu/$FILE/OFEU-8.vyzva_3.cyklus-15072011.pdf
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Příloha č. 4 – Spotřeba masa na 1 obyvatele ČR (v hodnotě na kosti) 

  
měřící 

jednotka 
vepřové maso  hovězí maso  drůbež  

1989 kg 49,9 30,0 13,0 

1990 kg 50,0 28,0 13,6 

1991 kg 47,8 22,4 12,8 

1992 kg 48,8 20,4 12,5 

1993 kg 48,1 19,8 11,7 

1994 kg 46,7 18,4 11,6 

1995 kg 46,2 18,5 13,0 

1996 kg 49,2 18,2 13,6 

1997 kg 45,8 16,1 15,3 

1998 kg 45,7 14,3 17,9 

1999 kg 44,7 13,8 20,5 

2000 kg 40,9 12,3 22,3 

2001 kg 40,9 10,2 22,9 

2002 kg 40,9 11,2 23,9 

2003 kg 41,5 11,5 23,8 

2004 kg 41,1 10,3 25,3 

2005 kg 41,5 9,9 26,1 

2006 kg 40,7 10,4 25,9 

2007 kg 42,0 10,8 24,9 

2008 kg 41,3 10,1 25,0 

2009 kg 40,9 9,4 24,8 

2010 kg 41,6 9,4 21,4 

2011 kg 42,1 9,1 21,5 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Příloha č. 5 - Tabulka spotřeby potravin na 1 obyvatele ČR 

  měřící jednotka 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

pšeničné pečivo kg 33,0 32,5 38,9 38,2 38,4 40,1 42,0 43,0 

sýry kg 7,8 7,7 7,4 6,8 6,1 6,6 6,5 8,4 

ostatní mléčné výrobky kg 27,5 31,8 29,3 26,4 21,8 24,3 20,6 21,5 

oleje a tuky kg 28,8 28,5 27,2 26,4 26,0 26,0 25,2 25,3 

ovoce mírného pásma kg 53,6 44,8 46,6 47,0 48,5 42,4 39,1 42,1 

jižní ovoce  kg 16,9 14,9 17,8 22,5 24,2 29,1 33,0 31,4 

zelenina * kg 68,7 66,6 73,6 69,7 74,2 75,8 78,0 79,5 

Cukr kg 39,8 44,0 42,3 39,5 38,9 38,6 38,9 39,5 

Luštěniny kg 1,3 1,7 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 

Brambory kg 82,8 77,9 84,2 84,1 84,0 78,0 76,5 77,2 

  měřící jednotka 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

pšeničné pečivo kg 42,0 41,6 41,8 42,8 43,3 44,3 43,8 44,0 

sýry kg 8,6 8,8 9,3 10,5 10,2 10,6 11,3 12,0 

ostatní mléčné výrobky kg 22,0 21,6 24,8 25,0 26,2 28,6 29,4 29,8 

oleje a tuky kg 25,5 25,9 25,5 25,3 25,2 25,4 25,0 25,4 

ovoce mírného pásma kg 40,8 44,3 46,6 47,5 43,4 46,6 47,0 50,3 

jižní ovoce  kg 30,7 28,2 29,0 27,5 26,7 26,9 29,2 33,5 

zelenina * kg 81,1 82,2 85,3 82,9 82,1 78,7 80,0 79,8 
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*v hodnotě čerstvé zeleniny 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

 

Příloha č. 6 – Relativní podíl skupin komodit ve výživě obyvatel v (%) 

skup. zemí Obilniny 
Ostatní rostlinné 
produkty Živočišné produkty 

příjem 
energie       

A 26 42 32 

B 37 35 28 

C 49 39 12 

D 67,6 25,6 6,8 

příjem 
bílkovin       

A 24,9 14,5 60,6 

B 36 12 52 

C 48,6 19,4 32 

D 64,1 20,5 15,4 

    Zdroj: The State of Food Insecerity in the World 2000 FAO , 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukr kg 39,1 37,6 37,1 36,1 39,0 41,5 43,0 42,6 

Luštěniny kg 1,9 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 

Brambory kg 76,0 76,1 75,9 77,0 75,3 76,0 73,6 73,0 

  měřící jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 pšeničné pečivo kg 44,2 45,3 48,1 44,6 53,4 51,5 57,2 

 sýry kg 12,5 13,4 13,7 12,9 13,3 13,2 13,0 

 ostatní mléčné výrobky kg 30,0 31,7 32,3 32,2 32,7 32,5 32,5 

 oleje a tuky kg 25,9 25,7 25,3 25,5 25,5 26,0 26,2 

 ovoce mírného pásma kg 47,1 56,1 51,4 54,1 55,4 46,8 46,6 

 jižní ovoce  kg 33,4 32,0 34,0 35,0 35,0 37,3 32,8 

 zelenina * kg 77,8 81,4 82,7 82,8 81,2 79,7 85,4 

 Cukr kg 40,5 39,0 37,2 32,5 36,7 36,0 38,6 

 Luštěniny kg 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,5 2,3 

 Brambory kg 72,5 70,0 69,5 71,4 64,9 67,3 70,0 

 



61 
 

Příloha č. 7 – Tabule s popisem certifikace prodejců 

 

Zdroj: vlastní archív, 2013 

Příloha č. 8 – Fotografie z trhu „Jiřák“ konaného ve všední den  

 

Zdroj: vlastní archív, 2013 


