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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce jsou výroční trhy v České republice se zaměřením na 

prodejce na řemeslných výročních trzích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a 

analytickou. V první části se věnuji charakteristice výročních trhů ve spojitosti 

s výzkumy realizovanými na toto téma. Dále je popsána metodologie výzkumu. Pro 

výzkum jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování a polostrukturovaný rozhovor 

s prodejci na výročních řemeslných trzích. Celkem jsem navštívila dva výroční 

řemeslné trhy a provedla rozhovor s osmi respondenty. Druhá část práce se věnuje 

analýze rozhovorů s respondenty a poznatků z pozorování. Na základě analýzy dat jsem 

identifikovala hlavní faktory ovlivňující úspěšnost trhu z pohledu prodejce. Jedná se o 

atmosféru na trhu, kvalitu doprovodného programu, typ nabízeného zboží a pravidelnost 

konání trhu. V následující části popisuji kolektiv prodejců a vztahy mezi jednotlivými 

skupinami prodávajícími na výročních trzích. Jedná se především o vztah prodejců, 

kteří své zboží vyrábějí a prodejců, kteří zboží nakupují. Posledním tématem mé práce 

je zjištění, zda mají prodejci ještě jiné zaměstnání. Na základě analýzy dat z rozhovorů 

jsem došla k závěru, že prodejci na trhu mají prodej na trhu jako své hlavní zaměstnání. 

 

Abstract 

The topic of my thesis is the annual fairs in the Czech Republic with the primary focus 

on the tradesmen of the traditional craft goods. The thesis is divided in two parts - 

theoretical and analytical. In the first part, I concentrate on the characteristics of the 

annual fairs in connection to the research that has been already done on this topic. 

Subsequently, I explicate the methodology of my research. In the research I opted for 

the method of participant observation and the semi-structured interview with the 

tradesmen of the traditional craft goods. I have attended two annual traditional fairs of 

crafted goods and managed to interview eight respondents. The second part of my thesis 

concentrates on the analysis of the respondents’ interviews and the notes I have 



   

acquired during the stage of observation. On the basis of the data analysis I have 

identified the primary factors influencing the fairs’ success rate from the tradesman 

viewpoint.The results at hand indicate the importance of the atmosphere during the fair, 

the quality of the accompanying programme, the selection of offered goods and the 

frequency with which the fairs are organized. Furthermore, I describe the tradesman 

community and the relationships between the individual groups. The focus is 

predominantly on the relationship between the tradesmen who craft their goods 

individually, and the tradesmen who buy their goods from a third party.The last topic I 

examine concerns the issue of whether the tradesmen have another employment. The 

research data from the conducted interviews indicate that the tradesmen’s employment 

at fairs is their full-time job. 
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1. VYMEZENÍ TÉMATU  

Již přes dvacet let pořádají města a vesnice výroční trhy, které většinou navazují na 

tradice z První republiky nebo i z doby dřívější. Pořadatelé těchto slavností se snaží trhy 

učinit co nejvíce atraktivní, proto se pořádají historické trhy, řemeslné trhy a trhy k 

příležitosti výročí města. Na těchto trzích prodávají prodejci, kteří cestují po celé 

republice a na trzích prodávají vlastnoručně vyrobené zboží. Každý z těchto prodejců 

má vlastní přístup ke své práci, někdo to má jako přivýdělek, ale většina z nich to má 

jako jediný způsob obživy. Musejí se tedy přizpůsobovat rozmarům počasí, 

organizátorů trhů, kulturním centrům a v neposlední řadě státním vyhláškám.  

 

2. CÍL PRÁCE  

Má bakalářská práce bude zaměřena na komunitu prodejců, kteří jezdí po celé České 

republice a prodávají na výročních trzích. Cílem mé práce bude zaznamenat celkový 

obraz této skupiny prodejců na trzích, jejich sociální vztahy, prodejní strategie, 

komunikace s úřady a organizátory trhů, reakce na nové státní vyhlášky, reakce na jiné 

typy trhů a na jiné prodejce.  

 

2.1 VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

1. Jaký je postoj prodejců na výročních trzích k prodejcům na jiných typech trhů? 

2. Považují prodejci na výročních trzích prodejce na jiných typech trhů za 

konkurenci? 

3. Existuje mezi prodejci sociální struktura? 

 

3. PŘEDPOKLÁDANÉ METODY ZPRACOVÁNÍ A PŘEDBĚŽNÁ STRUKTURU PRÁCE  

Svou bakalářskou práci budu psát stylem etnografické studie vybrané skupiny prodejců 

na výročních trzích. Pro účel svého výzkumu budu pozorovat skupinu prodejců po celé 

období v roce, kdy se pořádají trhy, většinou se bude jednat o každoročně pořádané akce 

ve větších městech s danou strukturou a organizací. Jelikož mám do této skupiny 

přístup, budu pozorovat dění v této skupině, případně budu pokládat upřesňující otázky. 

Mou snahou bude porozumět chování této skupiny. Pro zaznamenávání budu používat 

„hustý popis“, video záznamy a fotografie 
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Úvod 

Tématem této práce jsou výroční trhy pořádané ve městech a vesnicích po celé 

České republice. Tyto trhy se pořádají na počest místních historických událostí 

nejrůznějšího druhu. Ve městě Letohrad, se letos bude konat 302. Kopečková pouť, 

která se slaví na počest vybudování místní kapličky. I když se v současné době původní 

význam oslav vytratil, pouť je dodnes důležitou součástí života místních obyvatel 

[Info.letohrad 2015].  Dalším příkladem trhů pořádaných v České republice můžou být 

Chodské slavnosti v Domažlicích, Středověké jarmarky v Mladé Boleslavi a mnoho 

dalších. 

 Organizátoři těchto akcí se snaží učinit trhy, co možná nejvíce atraktívní pro 

návštěvníky. Z toho důvodu organizují tematické výroční trhy, zaměřené na historii, 

řemesla, víno nebo pouťovou zábavu. Já se ve své bakalářské práci zaměřuji na 

komunitu prodejců prodávající na výročních trzích, se zaměřením na výroční trhy 

řemeslného charakteru. 

Důvodem pro výběr tohoto tématu je přístup do skupiny prodejců, jelikož od 

dětství jsem o prázdninách navštěvovala řemeslné trhy s rodiči, kteří na trzích prodávali. 

Čas strávený na trzích mi umožnil seznámit se s prostředím. A prostřednictvím rodičů 

mi to umožnilo získat přístup do zkoumané skupiny prodejců. V České republice se 

zvoleným tématem doposud nikdo nezabýval. Cílem této práce je přiblížit čtenářům 

některé znaky skupiny prodejců prodávajících na výročních řemeslných trzích v České 

republice. Vybrané cíle mají čtenáři přiblížit důvody, podle kterých se prodejci na trzích 

rozhodují, na který trh pojedou a dále mají vybrané cíle objasnit, jakou roli v tomto 

rozhodování hraje skupina ostatních prodejců.  

Cílem mé práce je zjistit, jak prodejci definují úspěšný trh. Jaké faktory 

zohledňují při rozhodování, zda trh navštíví i v dalším roce a jak sami prodejci definují 

úspěšnost trhu.  

Dalším cílem mého výzkumu je zjistit, jaký význam má pro prodejce skupina 

ostatních prodejců na trhu. Zda je skupina důležitým faktorem při práci v tomto oboru, 

či zda je skupina nepodstatným faktorem neovlivňující jejich profesi. Dále bych chtěla 

zjistit, zda existuje sociální struktura mezi prodejci na trzích. Jak se sociální struktura 

ovlivňuje charakteristiky skupiny prodejců a jaký má význam. Posledním cílem mé 

práce je zjistit, zda je prodej na trhu hlavním zaměstnáním prodejce, či je účast na trhu 
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způsob, jak si přivydělat peníze, nebo zda se jedná způsob odpočinku od hlavního 

zaměstnání.  

Zde vyjmenované cíle se místy odlišují od cílů napsaných v projektu mé 

bakalářské práce. Mým původním záměrem bylo více se zaměřit na vztah prodejců na 

výročních trzích s prodejci na jiných typech tržišť a zaznamenat celkový obraz 

výročních řemeslných trhů. Avšak na základě studia dostupné literatury, jsem se 

rozhodla cíle své bakalářské práce pozměnit, jelikož původní cíle by potřebovaly více 

prostoru a při prvních rozhovorech s respondenty se ukázalo, že prodejci na jiných 

typech tržišť pořádaných v daném městě pro ně z hlediska konkurence a výběru 

budoucího trhu, nemají význam. 

K dosažení stanovených cílů jsem na základě přečtené literatury a výzkumů z 

minulých let zvolila zúčastněné pozorování na dvou trzích ve Středočeském kraji a 

následně pak polostrukturované rozhovory s prodejci v místě konání trhu. V jednom 

případě se rozhovor uskutečnil mimo trh, jednalo se o první rozhovor s respondentem. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V první části se 

zabývám charakteristikou výročních trhů ve spojitosti s relevantní literaturou. Dále se 

věnuji metodologii výzkumu. Ve druhé části zabývající se analýzou nashromážděných 

dat, nejprve čtenáře seznámím s trhy, které jsem navštívila a s respondenty. V další části 

se budu věnovat úspěšnosti trhu a jejím faktorům z hlediska respondentů, kolektivu 

prodejců, sociální struktuře na výročních trzích a otázce, zda je prodej na výročním 

trzích hlavní respondentovo zaměstnání, nebo zda se jedná o odreagování nebo o 

brigádu. 
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1. Výroční trhy 

V této kapitole se věnuji charakteristice výročního trhu se zaměřením na výroční 

řemeslné trhy pořádané v České republice. Tomuto tématu se v České republice 

doposud nevěnoval žádný kvalitativní výzkum. V zahraničí se výzkumníci zaměřovali 

na různé aspekty prodeje na výročních trzích. Důležitým zdrojem pro mou práci je 

výzkum britských výzkumníků, kteří provedli pozorování a rozhovory na osmi stálých 

tržištích ve Velké Británii a zjišťovali důležitost trhů jako míst pro sociální interakci 

[Watson, Studdert 2006]. Ačkoli se ve svém výzkumu nevěnuji stálým tržištím, ale 

trhům výročním, které jsou pořádány jednou do roka, vycházím ze závěrů výzkumu ve 

Velké Británii, že prodejci vztahy mezi sebou a komunikací se zákazníky vytvářejí 

atmosféru ovlivňující úspěšnost trhu. 

 Další výzkum věnující se trhům je práce manželů C. Eddie Palmer a Craiga J. Forsytha, 

kteří prováděli pozorování na trzích se starožitnostmi po dobu šesti let. Ve své práci 

popisují vztah prodejce k zákazníkovi a nastiňují klasifikací zákazníků, jak si ji utvořili 

prodejci. Dále se věnují klasifikaci prodejců samotných podle prodávaného zboží a 

vztahů mezi nimi podle toho, jaké zboží prodávají [Palmer, Forsyth 2002]. Výzkum trhů 

se starožitnostmi se v mnohém podobá výročním trhům v českém prostředí. Společným 

znakem je rozdělování prodejců podle typu prodávaného zboží. V českých podmínkách 

ve spojitosti s výročními řemeslnými trhy se to týká řemeslníků a překupníků. Tomuto 

tématu se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách.  

Další výzkum týkající se řemeslných trhů je výzkum manželů Liebermanových, kteří se 

ve své práci Second Careers in Art and Craft Fairs věnují důvodům, proč lidé začnou 

s prodejem řemeslného a uměleckého zboží na řemeslných trzích. Věnují se především 

otázce druhé kariéry v oblasti umění a řemesel [Lieberman 1983]. 

Zdena Krišková ve své práci Remeselná výroba jako kultúrnoidentifikačný prvok 

lokálního společenstva a jej sprostredkovanie v súčasných podmienkach(2011) uvádí, že 

v současnosti existují dva přístupy k prezentování řemeslných postupů. Prvním 

přístupem je prezentování řemesel v rámci muzejní výstavy, kdy jsou informace 

předávány návštěvníkovi prostřednictvím tabulek, grafů a exponátů. Tento přístup je 

v dnešní době na ústupu, jelikož návštěvník muzea se chce pobavit a odpočinout si, což 

má za následek, že informační stránka přestává být prioritní. Druhým přístupem 

k prezentaci řemeslné výroby v muzejním prostředí je interaktivní expozice. Tento 
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přístup předpokládá, že návštěvník si může o řemesle popovídat přímo s řemeslníkem a 

má možnost si řemeslo vyzkoušet.  

Další možností jak seznámit veřejnost s řemeslnými postupy jsou řemeslné trhy a 

jarmarky, kde má návštěvník možnost koupit finální výrobek a seznámit se s postupem 

jeho výroby přímo od řemeslníka [Krišková 2011]. Na řemeslných trzích, které jsem 

navštívila, byli řemeslníci, kteří přímo v areálu tržiště názorně předváděli výrobu svého 

zboží. V Nedělkově byl v areálu trhu přítomen kovář, který si s návštěvníky ochotně 

popovídal o postupu práce s kovem a některé návštěvníky nechal, ať si jeho řemeslo 

sami vyzkoušejí. 
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2. Metodologie 

Pro získání dat pro svůj výzkum jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování 

na předem zvolených trzích. S respondenty jsem provedla polostrukturované rozhovory. 

V jednom případě se rozhovor odehrál mimo místo konání trhu, v ostatních případech 

byly rozhovory provedeny v průběhu konání trhu.  

Výběr respondentů a trhů jsem provedla na základě dostupnosti. „V případech, 

kdy se má zkoumat nějaká blíže neznámá populace, o které nejsou žádné údaj, 

neexistuje její soupis atp. (návštěvníci divadel, kin, hypermarketů, hradů a zámků atp., 

nezbývá nic jiného než se pokusit o jakýsi druh náhodného výběru osob přímo na 

místě.“[Reichel 2009] 

Respondenty jsem hledala přímo na místě konání trhů. To, na jakých trzích 

provedu výzkum, jsem se rozhodla na základě jejich dostupnosti a doporučení klíčového 

informátora, o kterém budu podrobněji psát později.  

Pro pozorování jsem si vybrala trhy pořádané ve dvou městech ve Středočeském 

kraji. Trhy v Sobotkově a Nedělkově (názvy měst jsem změnila, abych zachovala 

anonymitu respondentů) jsem si zvolila, jelikož pořádání těchto trhů se stalo tradiční 

událostí ve městě a návštěvnost je poměrně vysoká. Zároveň mi zvolené trhy umožnily 

porovnat trh, kde prodávají pouze řemeslníci s trhem, kde kromě řemeslníků prodávají i 

překupníci. 

Metodu zúčastněného pozorování jsem zvolila jelikož „zúčastněným 

pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci 

dějí, jak se objevují a proč.“[Hendl 2005] Při zúčastněném pozorování tedy nestojí 

pozorovatel mimo zkoumanou oblast jeho zájmu, nýbrž sám zasahuje do událostí 

v sociální situaci. Svou přítomností zasahuje do procesu sbírání dat a může tak blíže 

prozkoumat zkoumanou situaci a objasnit tak vnitřní motivy zúčastněných [Hendl 

2005].  

Důležitém bodem v rámci zúčastněného pozorování, je získání přístupu do 

terénu. V mém případě jsem přístup do terénu získala prostřednictvím klíčového 

informátora. Ten je významným bodem zúčastněného. „Jedná se o jedince, který zná 

výborně dané prostředí a dokáže své znalosti vyjádřit[Hendl 2005]. Pro můj výzkum se 

stal klíčovým informátorem pan Ota, se kterým mě seznámili rodiče. Pan Ota mi 

v rámci rozhovoru (jednalo se o jediný rozhovor s informátorem provedený mimo místo 

konání trhu) doporučil, které trhy bych měla v rámci svého výzkumu navštívit, a poradil 
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mi, jakým způsobem je nejlepší kontaktovat prodejce na trzích, aby byli přístupnější pro 

získání rozhovoru. Na základě rad od pana Oty jsem si respondenty vybrala podle toho, 

že na stánku nebyli sami, takže mi mohli věnovat pozornost, zatímco jejich 

spolupracovník prodával zboží zákazníkům. Pokud byl prodejce na stánku sám, tak ve 

většině případů nebyl ochoten provést rozhovor, jelikož se potřeboval soustředit na 

prodej zboží. Pan Ota mi zároveň doporučil trhy, na které bych s měla podívat a 

prodejce, kteří by se mnou nejspíše mohli mluvit. Rady klíčového informátora se 

v následném terénním výzkumu ukázaly být velmi užitečné a respondenti na mě, coby 

tazatele, reagovali lépe, když jsem jim řekla, že znám pana Otu. 

Jak jsem již výše zmínila charakteristickým znakem zúčastněného pozorování je, 

že pozorovatel je v přímém kontaktu s pozorovanými. Tento rys zúčastněného 

pozorování mi umožnil zaznamenat vnitřní hlediska sociálních situací, která by jinak 

zůstala nezaznamenána. Mezi nevýhody zúčastněného pozorování patří, že výzkumník 

svou přítomností zasahuje do interakcí účastníků, v mém případě mezi prodejci a 

zákazníky, a do interakcí mezi prodejci samotnými. Čímž může způsobit zkreslení 

získávaných dat.  

S respondenty jsem vedla polostrukturované rozhovory, které jsou 

charakteristické tím, že je předem připraven okruh otázek, avšak není přesně stanoveno 

jejich pořadí. Zároveň je možno otázky modifikovat a v případě nutnosti pokládat 

respondentovi dodatečné otázky [Reichel 2009]. Další výhodou polostrukturovaného 

rozhovoru je možnost použit „následné inquiry, tedy upřesnění a vysvětlení účastníka. 

Znamená to, že si necháváme například vysvětlit, jak danou věc myslí. Ověříme si, že 

jsme ji správně pochopili a interpretovali.“[Miovský 2006] 

Na vybraných trzích jsem s respondenty vedla polostrukturované rozhovory, 

které jsem nahrávala na mobilní telefon. Forma polostrukturovaného rozhovoru mi 

umožnila získávat informace od respondentů přímo na místě konání trhu a jistá 

neformálnost rozhovoru přispěla k tomu, že byli informátoři uvolněnější, při odpovídání 

na otázky.  

Respondenti byli obeznámeni s tím, že nahrané rozhovory budou 

anonymizovány a použity výlučně pro mou bakalářskou práci. Při rozhovorech jsem se 

prioritně zaměřila na faktory, podle nichž si respondenti vybírají trh, na kterém budou 

prodávat. Dále jsem se ptala, zda a podle čeho rozlišují ostatní prodejce na trhu, zda je 

prodej na výročních trzích jejich hlavním zaměstnáním, nebo je to pouze způsob 

přivýdělku. Následně jsem respondentům kladla doplňující a upřesňující otázky, jelikož 
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mi to zvolená metoda sběru dat umožnila. Do rozhovoru jsem se snažila zasahovat, co 

možná nejméně a kromě kladení otázek a případného usměrňování rozhovoru, jsem se 

snažila nemluvit, abych docílila toho, že se respondent rozmluví. 

Původně jsem na trzích chtěla pořídit i obrazový materiál, avšak respondenti 

s tímto způsobem získávání dat nesouhlasili, tudíž jsem na jejich žádost žádný obrazová 

materiál nepořizovala. Kromě nahrávání rozhovorů na telefon jsem si poznatky 

z pozorování a rozhovorů zapisovala do sešitu, jelikož po vypnutí nahrávání se 

respondenti často rozhovořili o dalších věcech, u kterých nechtěli, aby se nahrály. 

Nasbíraná data jsem následně přepsala na počítači do textového dokumentu a roztřídila 

podle kategorií, formulovaných prostřednictvím výzkumných otázek. 
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3. Analýza rozhovorů 

Ve druhé části bakalářské práce se věnuji analýze nashromážděných dat. 

Získaných ze zúčastněného pozorování na dvou výročních řemeslných trzích ve 

Středočeském kraji. Dále se věnuji analýze polostrukturovaných rozhovorů s osmi 

prodejci, prodávajících na navštívených výročních trzích. 

Při analýze nashromážděných dat se nejprve věnuji formulaci hlavních faktorů 

ovlivňujících úspěšnost trhu podle prodejců, dále se zabývám důležitosti kolektivu pro 

prodejce na řemeslných trzích a v poslední části analytické pasáže se zabývám otázkou, 

zda je prodej na výročních trzích respondentovo hlavní povolání, či se jedná o brigádu 

nebo odpočinek od hlavního povolání. 

V následující kapitole představím mnou navštívené trhy a prodejce, se kterými 

jsem provedla polostrukturované rozhovory. 

3.1. Představení navštívených trhů a respondentů 

Při svém výzkumu jsem navštívila dva výroční řemeslné trhy, pořádané ve 

městech, které se nacházejí ve Středočeském kraji. Jména měst jsem pozměnila 

z důvodu zachování anonymity respondentů. 

3.1.1. Představení navštívených trhů 

V průběhu výzkumu jsem navštívila dva výroční trhy. Jeden z navštívených trhů 

se konal ve městě s méně než 10 000 obyvateli. Druhý trh se konal ve městě s přibližně 

30 000 obyvateli. Trhy jsem si vybrala na základě jejich dostupnosti a doporučení 

klíčového informátora.  

3.1.1.1. Sobotkov 

Jako první jsem navštívila trh v Sobotkově. Sobotkov je město s přibližně sedmi 

tisíci obyvateli, nacházející se ve Středočeském kraji. Trh byl pořádán posedmé v řadě. 

Trh se konal na nádvoří hradu a organizace celého dne, společně s organizací a výběrem 

trhovců byla svěřena agentuře zabývající se zábavnými programy se zaměřením na 

historická a šermířská představení. Na trhu bylo celkem 20 stánků. Účastníky trhu 

vybírala výše zmíněná agentura, která dbala na výběr prodejců, kteří své zboží vyrábějí. 

Prodejce vybírala ze svého seznamu. Jednalo se o prodejce, o kterých agentura věděla, 

že své zboží nenakupují. 
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Trh pro prodejce začal v brzkých ranních hodinách, kdy museli kontaktovat 

organizátora, aby jim bylo přiděleno. 

Podmínkou pro prodej na trhu v Sobotkově bylo vlastnictví dřevěného stánku a 

oděvu, který připomíná historické oblečení, jež musel mít prodejce oblečené po celou 

dobu konání trhu. Oblečení prodejců, dřevěné stánky a výzdoba nádvoří hradu vytvářela 

atmosféru zvyšující atraktivitu trhu a větší zájem návštěvníků podívat se na trh a na 

probíhající program. 

Trh pro návštěvníky začal v osm hodin ráno historickým průvodem městem a 

skončil v deset hodin večer. Přístup na trh nebyl zpoplatněn. 

3.1.1.2. Nedělkov 

Druhý mnou navštívený trh byl ve městě Nedělkov, které má necelých třicet tisíc 

obyvatel. Trh se v Nedělkově konal po patnácté v řadě. Organizací trhu bylo pověřeno 

kulturní středisko města, které samo zajišťovalo program a stánkaře. Stánkaře kulturní 

středisko vybíralo na základě podaných přihlášek na trh, tudíž organizátoři neměli 

možnost se ujistit, že prodávané zboží prodejci skutečně sami vyrábějí. Na trhu 

prodávalo přibližně 120 stánků se zaměřením na řemeslné zboží. Podmínkou prodeje na 

trhu bylo vlastnictví dřevěného stánku a oblečení připomínající historický oděv. 

Trh pro trhovce začal okolo sedmé hodiny ranní, kdy byl umožněn vjezd na 

náměstí a stánek si mohli prodejci postavit na předem určených místech.  

Kulturní středisko zajistilo celodenní doprovodný program. 

Trh pro návštěvníky začal v devět hodin ráno průvodem a skončil v sedm hodin, 

také průvodem. Přístup na trh byl zpoplatněn. 

3.1.2. Představení respondentů 

V následující kapitole stručně představím své respondenty. Z důvodu zachování 

anonymity respondentů jsem pozměnila jejich jména. S jedním respondentem jsem 

mluvila mimo trh a ostatními byl rozhovor proveden v místě konání trhu.  

3.1.2.1 Pan Ota 

Pan Ota jezdí na výroční trhy od konce devadesátých let. Prodává medové 

perníčky, které společně s manželkou peče, zdobí a následně prodává na trzích. Pan Ota 

vystudoval vysokou školu zemědělskou. Prodávat perníčky začal s manželkou, 

z důvodu získání dalších financí do rodinného rozpočtu. Po několika letech skončil 

s původní prací a začal se zcela věnovat výrobě medových perníčků. 
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3.1.2.2. Paní Jana 

Paní Jana je vystudovaná akademická malířka, která jezdí na vybrané řemeslné 

trhy, kde prodává malované kameny. V současné době přestává s ježděním po trzích a 

zaměřuje se na vystavování svých obrazů v galeriích. Při prodeji na řemeslných trzích jí 

pomáhá manžel a dcera. 

3.1.2.3. Paní Anna 

Paní Anna prodává na trzích vazby ze sušených květin. S výrobou vazeb začala 

při studiu na vysoké škole ekonomické, jako prostředek pro získání dalších finančních 

prostředků. Se studiem skončila, když vzrostl zájem o její výrobky. V současné době 

prodává na řemeslných trzích a přes své internetové stránky. Na trzích se seznámila se 

svým manželem, se kterým má tříletou dceru. Její manžel prodává ovčí kůže a výrobky 

z nich. Na trhy jezdí společně. 

3.1.2.4. Pan Honza 

Pan Honza prodává na trzích dřevěné výrobky, které vyrábí společně s bratrem. 

Jedná se především o kuchyňské pomůcky a dřevěné hračky. Prodej na trzích je jeho 

hlavní zdroj obživy. Na trzích prodává společně s manželkou. 

3.1.2.5. Paní Kateřina 

Paní Kateřina prodává vazby ze sušených květin a dekorativní předměty 

nakoupené v tržnicích. Vazby sama váže a květiny si sama suší na chatě.  V současné 

době je v důchodu. Prodej na trzích je způsob, jak si přivydělat. V posledních letech 

prodej na trzích omezuje, jelikož ji to vyčerpává. V minulosti pracovala jako zdravotní 

sestra. Na trhy jezdí společně s manželem, který jí pomáhá prodávat. 

3.1.2.6. Pan Stanislav 

Pan Stanislav s manželkou začali prodávat na výročních trzích poté, co odešli do 

důchodu. Prodej na trzích je pro ně forma přivýdělku. Většinu prodávaného zboží 

nakupují, avšak některé zboží vyrábějí vlastnoručně. Před odchodem do důchodu 

pracovali v cirkuse.  

3.1.2.7. Paní Dagmara 

Paní Dagmara prodává vánoční ozdoby, které ve většině případů sama maluje a 

zdobí. Skleněné koule a ostatní potřebné materiály nakupuje. V minulosti prodávala 

hlavolamy, ale nyní se soustředí pouze na výrobu a prodej vánočních ozdob. Vyrábí 
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především tradiční české skleněné vánoční ozdoby, které přes rok sama prodává na 

výročních řemeslných trzích.  

3.1.2.8. Paní Markéta 

Paní Markéta prodává a vyrábí medové perníčky. Vystudovala vysokou školu 

pedagogickou, ale perníčky se před 20 lety staly jejím hlavním zaměstnáním. Perníčky 

začal péct i její manžel. V dnešní době vyrábí a prodává perníčky i jejich syn. Začal 

pomáhat rodičům a v dnešní době jezdí po trzích s vlastními perníčky. 

 

3.2. Úspěšnost trhu 

Hlavním kritériem při výběr trhu, na který prodejce pojede, je jeho úspěšnost. Ta 

se dá definovat různými způsoby. Hlavní motivací pro účast na trhu je pro prodejce 

předpokládaná výše tržby. Ta je rozhodujícím kritériem, zda prodejce na trh přijede a 

bude tam prodávat své výrobky. Avšak trh splňovat určité faktory, aby na trh dorazili 

návštěvníci a následně nakoupili u prodejců řemeslných výrobku nabízené zboží. 

Kromě ovlivnitelných faktorů, kterých se týkají následující kapitoly, má na 

úspěšnost trhu vliv celá řada neovlivnitelných faktorů. Jako je například počasí, 

sportovní přenosy a jiné kulturní akce pořádané v okolí. V případě, že je zima a prší, tak 

i kvalitní akce může propadnout, jelikož návštěvníci na trh nedorazí. 

Na základě výzkumu na osmi permanentních tržištích ve Velké Británii, 

formulovali Watson a Studdert hlavní faktory, které trh musí splňovat, aby mohl být 

označen za úspěšný: trh musí poskytnout atraktivní nabídku zboží, místo k odpočinku, 

dopravní dostupnost a aktivní a provázanou komunitu prodejců, kteří spoluvytvářejí 

atmosféru na trhu [Watson, Studdert 2006]. Oproti britským permanentním trhům, je 

pro české výroční trhy méně důležitá dopravní dostupnost, jelikož se trhy většinou 

odehrávají v centru města, kde návštěvníci bydlí. Dalším rozdílem je nutnost místa 

k odpočinku, která není na výročních trzích tak důležitá, jelikož návštěvníci chodí na trh 

za zábavou a odpočinkem.  

Společným faktorem, ovlivňujícím úspěšnost trhu, jak ve Velké Británii, tak 

v České republice, je důležitost příjemné atmosféry vytvořené prodejci při kontaktu se 

zákazníkem nebo při kontaktu s ostatními prodejci na trhu. Dalším společným faktorem 

českých a britských trhů je důležitost atraktivní nabídky zboží, jelikož ta je jednou 

z hlavních motivací, proč lidé na trh přicházejí. 
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Na základě analýzy rozhovorů s respondenty a pozorování na výročních trzích 

jsem formulovala vlastní faktory ovlivňující úspěšnost trhu z pohledu prodejců. Jedná se 

o: příjemnou atmosféru, zajímavý doprovodný program, atraktivní nabízené zboží a 

pravidelnost konání trhu. 

3.2.1. Atmosféra 

Podle respondentů je atmosféra na trhu velmi důležitým faktorem ovlivňujícím 

atraktivitu trhu pro návštěvníky. Atmosféru vytvářejí prodejci, místo kde se trh pořádá a 

doprovodný program. Jak jsem zmínila dříve, výše tržby je pro prodejce prioritním 

hlediskem, podle kterého se rozhoduje, zda na určitý trh pojede, avšak atmosféra a 

ostatní prodejci hrají při výběru trhu další hlediska při rozhodování. O tom se 

v rozhovoru zmínil pan Stanislav, pro kterého je atmosféra na trhu velmi důležitá, 

jelikož pak ho samotný prodej zboží baví a na trh se těší. 

„Já mám třeba oblíbený akce, na který se fakt těším, třeba Sobotka je super 

akce. Těším se na pokec s těma lidma tam, se stánkařema, organizátorama, už se ke 

mně lidi i vracej a povídaj mi co a jak. Na takovej trh pak jezdím rád, rád se tam 

vracím, i když tržba není zas tak úžasná. Prostě by byla škoda o takovou akci přijít, i 

když jinde bych asi utržil o nějaký ten peníz víc.“ (Stanislav) 

Z toho vyplývá, že stánkaři nejsou při výběru trhu ovlivněni pouze výší tržby, ale 

také atmosférou na trhu. Watson a Studdert ve své práci píší, že návštěvníci atmosféru 

na trhu vycítí a je to důvod proč se na trh vrací. Považují prodejce na trhu za stejně 

důležité, jako nabízené zboží. Možnost pohovořit si s prodejcem, je jeden z důvodu, 

proč se návštěvníci na trh rádi vrací [Watson, Studdert 2006]. 

Důležitost prodejců na trhu jsem nalezla i při svém výzkumu. Sami respondenti 

uvedli, že zákazníci si s nimi často povídají o nabízeném zboží a zajímají se o způsob 

jeho výroby. Když jsem se byla podívat na trhu v Sobotkově, tak se u stánku 

s prodejcem, se kterým jsem prováděla rozhovor, zastavila skupinka lidí s tím, že u něj 

nakupují řadu let a že bez jeho účasti by nebyl trh kompletní. Pan Ota na to zareagoval 

prohlášením, že bez nich by to také nebylo ono. Později se k tomu vrátil v rozhovoru: 

„ Von člověk musí bejt na zákazníky milej, jasně najdou se lidi, že bych je 

nejradši poslal hodně daleko, ale většina se fakt zajímá o to, co vyrábím a chtěj vědět 

víc. Často se mi stává, že se vrací a kupují další věci, protože se jim to osvědčilo, no a 

když se vrátěj několikátý rok, tak už se ke mně hlásej (smích).“ (Ota) 
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Atmosféra na trhu vytvářená prodejci, je důležitá z hlediska návštěvnosti a 

zároveň je jedním z důvodů, proč se prodejci na trh vrací.  

Je tedy možné nalézt spojitost mezi mírou návštěvnosti trhu a oblibou trhu ze 

strany prodejců. Čím má prodejce trh radši, tím je na trhu mezi prodejci lepší atmosféra, 

kterou návštěvník dokáže, vycítil a tím ochotněji daný trh každoročně navštěvuje. O 

tomto propojení se v rozhovoru zmínila i paní Anna: 

„Jsem jezdila na nejdu akci, ze začátku to tam bylo fakt dobrý, ale ostatní 

prodejci nebyli nic moc, je to vlastně spíš pouť než trh, snad to nevadí. No tak na tý akci 

byly světský, jako lidi od kolotočů, rok co rok stejný stánky, nikdo se tam spolu moc 

nebavil, všichni si hleděli svého, prostě úplně jiná atmosféra než na takovejch 

historických akcích, kde se baví i úplně neznámí lidi. Abych se vrátila, tak na tu pouť po 

pár letech už nechodili skoro žádný lidi, radši jeli někam jinam. Prostě je tam nic 

nelákalo, tak jsem tam taky přestala jezdit.“ (Anna) 

Paní Anna mluví o provázanosti nabídky doprovodného programu, prodávaného 

zboží a atmosféry tvořené prodejci, jako o důležitém faktoru pro návštěvníka 

rozhodujícího se o to, zda trh navštíví. Bez zákazníků nemělo smysl, aby na trh nadále 

jezdila. Nejen pro návštěvníky je tady atmosféra na trhu důležitá. Respondenti uvedli, 

že se raději vrací na trh, kde vládne příjemná, klidná atmosféra, než na trh, kde jsou 

ostatní stánkaři nepříjemní a organizátoři nehledí na jejich potřeby spojené s prodejen 

řemeslných výrobků.  

3.2.2. Doprovodný program 

Dalším důležitým faktorem pro úspěšnost trhu je doprovodný program. 

Doprovodný program zajišťuje vyšší návštěvnost, což pro prodejce obvykle znamená 

vyšší tržby. Ve spojitosti s výročními řemeslnými trhy, má doprovodný program 

zpravidla historický charakter, nebo se zaměřuje na lokální umělce a regionální tradice.  

Doprovodný program zajišťují organizátoři, kteří si obvykle najímají agentury, 

které mají s podobnými zakázkami zkušenosti. Samo vystoupení šermířské skupiny 

však návštěvnost nezajistí. Záleží na kvalitě doprovodného programu. O doprovodném 

programu mluvil při rozhovoru pan Ota: 

„Kdyby se město rozhodlo, že do toho investuje…To je to samý, Agro dělávalo 

Kadaň, která měla perfektní program, všechno, teď ten program trošičku upadl, protože 

to dostal někdo jinej… a návštěvnost je někdy horší potom. Viz vinobraní, což je 

atypický řemeslný trh v Praze, když to dělalo Argo, tak tam chodilo hodně lidí, bohužel 
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teď to asi vypadá, že to pude do háje, protože to dostal někdo jinej, ten program tam 

není a burčák dostanou lidi všude možně.“ (Ota) 

Jak uvádí pan Ota program a agentura zvolená k jeho realizaci mají přímý vliv na 

míru návštěvnosti trhu. Rozhodujícím faktorem ve spojitosti s doprovodným 

programem je zvolený organizátor trhu, který vybírá místo konání trhu, typ zboží na 

trhu, doprovodný program a určuje, zda se bude vybírat vstupné. 

Při svém výzkumu v Sobotkově a Nedělkově jsem prostřednictvím paní Anny a 

pana Oty, kteří byli na obou trzích, získala porovnání obou trhů z pohledu prodejce 

přímo v místě konání trhu. Podle respondentů nemá na kvalitu trhu vliv velikost města, 

ale atraktivita programu a nabízeného zboží. Sobotkov je o hodně menší město než 

Nedělkov, ale podle respondentů je trh v Sobotkově lukrativnější, jelikož má lepší 

program a neplatí se vstupné. Na rozdíl od Nedělkova, kde se vstupné platí a program 

není na takové úrovni, jako byl dříve. Respondenti tedy preferovali trh v menším městě, 

kde organizátoři věnovali více času výběru prodejců a plánování doprovodného 

programu.  

Dalším důležitým rozdílem mezi trhem v Sobotkově a v Nedělkově je výběr 

vstupného. V Sobotkově byl podle respondentů lepší program, ale vstupné se neplatilo. 

Naopak v Nedělkově bylo více stánků, od kterých pořadatelé vybírají nájem, a 

návštěvníci platili vstup.  Doprovodný program byl chudší. O tomto problému se 

v rozhovoru zmínil pan Ota, který rozdělil přístup organizátorů do tří kategorií: první se 

snaží zajistit, co nelepší program a prodejci procházejí výběrovým řízením, čímž je 

zaručena vysoká návštěvnost a tedy i úspěšnost trhu pro prodejce, jelikož se návštěvníci 

na trh rádi vrací. Druhou kategorií organizátorů jsou ti, kteří nemají zajištěný větší 

doprovodný program a prodejci nemusí projít výběrovým řízením. Takový trh nemá 

zaručenou návštěvnost, jelikož lidé nemají zájem trh navštěvovat, když má stále stejný 

program a neatraktivní nabídku zboží. Poslední kategorií jsou organizátoři, jejichž cílem 

je na trhu vydělat. Což má za následek, že na trhu se vybírají vyšší poplatky za stánek a 

diváci platí vstup. Pro takový typ organizátorů není atraktivita nabízeného zboží 

důležitá, jelikož pro ně je prioritní množství stánků a ne o kvalita nabízeného zboží. 

Mnoho řemeslníků není ochotno zaplatit vysoké nájmy, za místo na trhu, když není 

jistota, že se jim investice vrátí. 

Podle pana Oty je Nedělkov příkladem třetího přístupu organizátorů, kteří se na 

trhu snaží vydělat. Ačkoli dřív se v Nedělkově vstup neplatil a program byl kvalitnější. 
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„Hrozně velkej. Je řada perfektních organizátorů, většinou jsou to šermíři a podobný. 

Pakliže to někdo dělá ze zájmu, tak ty to dovedou vybrat. Většinou města, obce, když 

dělaj sami trh, tak jsou rádi, že někdo přijede, takže vezmou každýho nebo jsou takový, 

kde se platí, pak teda ten trh je víceméně pro ně výdělečný, pak je jim jedno kdo přijede, 

hlavně že zaplatí za místo. To sou takový ty tři hlavní sekce. Většinou šermíři a takový ty 

historický trhy, ty si nepustěj mezi sebe někoho, kdo má překup. Jsou tam lidi, co třeba 

nakupujou, ale to je orientální zboží. Tyhle věci, který se tu nedělaj, který na trh patřej, 

ale je to vomezený, třeba jeden dva stánky podle velikosti trhu.“ (Ota) 

3.2.3. Typ prodávaného zboží 

Prodávané zboží je dalším důležitým faktorem ovlivňující atraktivitu trhu. Podle 

Watson a Studderta je atraktivní zboží jedním ze základních faktorů, rozhodujícím 

úspěšnosti trhu [Watson, Studdert 2006]. Na řemeslných trzích však prodávají i 

prodejci, kteří své zboží nevyrobili, pouze ho nakoupili v obchodě. Tím se však snižuje 

atraktivita trhu. Výjimkou je nakoupené zboží, které je originální a v běžných 

obchodech nedostupné. O tomto fenoménu se vyjadřuje pan Ota: 

„Hlavní je zboží, i styl prodeje, jak to vypadá, jak je to vyložený, víceméně jak 

jsou lidi oblečený. My jezdíme třeba řemeslný trhy, kde jezděj řemeslníci. Pak se tam 

dostane kde kdo, a ti překupníci jsou pro ty návštěvníky rušivej element.“ (Ota) 

Pan Ota zmiňuje, že na trhu jsou překupníci z pohledu řemeslníků nevítaným 

jevem. Snižuje to atraktivitu trhu. Avšak nelze prodejce, kteří své zboží nakupují 

považovat všechny za stejné. Někteří se snaží mít zajímavé zboží a mají zajímavý 

stánek. Hlavní je, aby na trhu nebylo prodáváno zboží, které je běžně k dostání 

v obchodech. O tom mluví paní Dagmara ve spojitosti se sousedy, které měla na trhu 

v Nedělkově, jednalo se o prodejce pražených oříšků. 

„Tady vidíš lidi, co to nakupujou. Normálně to koupěj hotový v pytlích a pak to 

celej rok prodávaj, nevim teda, jak to skladujou, abych jim nekřivdila. Ono poznáš, že to 

ty lidi dělaj, v okamžiku, když tam nakupujou ostatní řemeslníci. Já bych si třeba voříšky 

tady vedle nekoupila, ale vim vo klucích co je fakt sami pražej, a tam si je teda kupuju. 

Ale u tědlech, vždyť to ani lidi nekupujou….“ (Dagmara) 

Paní Dagmara se zmiňuje o skutečnosti, že samotní prodejci na trzích většinou 

nenakupují u překupníků, ale upřednostňují nákup u ostatních řemeslníků. Jeden 

respondent uvedl, že když si chce něco koupit, například věnec vázaný ze suchých 
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květin, tak si počká na prodejce, jehož práce se mu nejvíce líbí a ví, že to někde 

nekoupil. 

O problematice nekvalitního a nezajímavého zboží mluví ve své práci Dealers 

and dealing in an antique mall manželé C. Eddie Palmer a Craig J. Forsyth ve spojitosti 

s prodejci, které autoři nazvali ‘‘Out-of-Sync Dealers“. Ti na trhy přivážejí rozbité věci 

a haraburdí. Tuto skupinu prodejců nemají ostatní rádi, jelikož snižuje atraktivitu trhu 

pro návštěvníky [Palmer, Forsyth 2002]. V kontextu výročních trhů v České republice 

nemůžeme mluvit o prodejcích typu ‘‘Out-of-Sync Dealers“, avšak jejich obdobu 

můžeme nalézt v překupnících, kteří nemají ke svému zboží bližší vztah, a jde jim 

hlavně o přivýdělek. Typ nabízeného zboží má vliv na míru návštěvnosti, jak se o tom 

v rozhovoru zmínil pan Ota. 

„Takhle, trhy pro návštěvníky musej bejt zajímavé, to znamená, musej tam bejt 

zajímavé věci. Pakliže jsou to čistě řemeslný trhy, kde jsou rukodělný výrobky, kde jsou 

zajímavý věci, tak to je pro nakupující důležitý, pro nakupující nejsou důležitý prodejci, 

jako takový, ale zboží. A vlastně čím relativně větší výběr kvalitnějšího zboží, nebo 

řemeslnějšího zboží, já nevím, jak by se to řeklo. Pakliže pojedeme na řemeslnej trh, 

kterej je v uvozovkách a kde bude hodně překupů, to znamená, že to lidi vlastně 

nevyráběj, i když mnohdy tvrděj, že to vyráběj, tak ten trh upadne protože, ty lidi to 

zboží znaj z jinejch obchodů. Prostě pakliže tam bude zboží, viz tohle je třeba Trutnov, 

kde je pořád hodně řemeslných výrobců, to znamená, že lidi tam nabídku maj a i ti 

trhovci se na jednotlivých trzích točej, tak proto tam lidi docházej. Zaprvé je tam zábava 

a zadruhé je tam vopravdu velká nabídka. Pakliže ten organizátor udělá trh a veme tam 

kdekoho, tak pak to skončí, protože ty lidi o to zboží přestanou mít zájem protože, to je 

zboží, který je běžně k dostání.“ (Ota) 

 

3.2.3.1. Výrobci versus překupníci 

Prodejci se sami mezi sebou rozdělují na řemeslníky a překupníky. Řemeslníci 

prodávané zboží vlastnoručně vyrábějí a následně s ním pak jezdí na výroční řemeslné 

trhy. 

 Překupníci své zboží nakupují nejčastěji ve velkoobchodech a následně ho 

prodávají na trzích, nejedná se však výhradně o trhy řemeslné, ale také o zábavní akce 

s pouťovou zábavou a různé městské slavnosti. 

Mezi řemeslníky a překupníky není na trzích zjevná rivalita. Na trzích stojí se 

stánky vedle sebe, povídají si a pomáhají si. V rozhovoru se pan Ota zmínil, že jsou to 
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prodejci, jako kdokoli jiný, ale přeci jenom k nim má trošku jiný vztah.  

Nejvíce se tato odlišnost projevuje v doporučování si trhů. Řemeslník upřednostňuje 

doporučit dobrý trh řemeslníkovi prodávajícímu atraktivní zboží, jelikož tím se zaručí, 

že kvalita doporučovaného trhu zůstane na stejně dobré úrovni. V případě, že řemeslník 

doporučí dobrý trh překupníkovi, tak se vystavuje nebezpečí, že kvalita 

doporučovaného trhu klesne. Existují však výjimky, kdy překupníci prodávají zajímavé 

a ojedinělé zboží, v takových případech nejsou ostatními prodejci chápáni, jako 

překupníci, ale spíše jako řemeslníci. Dalším případem, jsou překupníci, kteří na 

výroční trhy jezdí mnoho let, takže mezi nimi a řemeslníky vnikly přátelské pracovní 

vztahy. O tomto fenoménu se zmiňuje pan Stanislav. 

„Se mě jedna kamarádka ptala, jak se s nima můžu bavit, že to jsou překupníci, 

že maj všechno možný. Sem jí odpověděl, že se s nima vídám tak často, že s nima prostě 

musim vyjít. A když člověk odhlédne od toho, co prodávaj, tak to jsou přece normální 

lidi.“ (Stanislav) 

 

3.2.4.Providelnost konání trhu 

Poslední faktor ovlivňující úspěšnost výročního trhu, podle prodejce, je 

pravidelnost konání trhu. Aby se výroční trh stal skutečně úspěšným, je zapotřebí, aby 

se opakoval a přitom zůstala zachovaná stejná kvalita programu a nabízeného zboží, 

jako v minulých letech. Důležité je, aby se program neopakoval, a aby i prodejci na trhu 

byli různí a návštěvníci se mohli podívat na nové stánky a nakoupit nové věci.  

Podobně jako je tomu v případě permanentních tržišť ve Velké Británii, tak i na 

českých výročních trzích se zákazníci vracejí k prodejcům, u kterých v minulých letech 

nakupovali. O vztahu k zákazníkům a důležitosti pravidelnosti pořádání trhu mluví paní 

Dagmara. 

„Nerada jezdim na nějakou akci poprvé, neznám to tam, lidi mě nejznaj a 

nevědi…musej se rozkoukat. Mám místa, kde za mnou jdou cíleně, že se jim něco 

rozbilo. Pak si i povídáme, takový lidi mám skoro na každý akci. Pak je dobrý jezdit na 

stejný akce, vždycky jednou za rok, lidi vás už znaj a máte celkem jistou tržbu. První 

akce jsou nejistý.“(Dagmara) 

Paní Dagmara uvádí vztah, který vznikl mezí ní a zákazníky, kteří u ní nakupují 

již několikátým rokem. Jedná se o podobný fenomén vyskytující se i na příkladu 

britských permanentních tržištích, kam si návštěvníci chodí nakoupit a zároveň si 
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popovídat s prodejcem [Watson, Studdert 2006]. Vztah se zákazníky napomáhá tvořit 

atmosféru na trhu, jak jsem o tom psala výše.  

Pro úspěšnost výročního trhu je důležité, aby byly splněny všechny výše 

uvedené faktory. Trh může mí zajímavý program, ale pokud to bude trh pořádaný 

poprvé a bez zajímavých stánků, tak daný trh nebude úspěšný. 

„Jak který, je třeba Písek, ten byl úspěšněj. Dělalo to Argo vlastně jednou, jakoby 

řemeslnnej trh.Bylo to s programem rozložený v rámci městských slavností, bylo to tam 

jednou a bylo to špičkový. Byl to perfektně udělanej řemeslnej trh. Ale už se neopakoval, 

protože Argo už nechtěl nikdo zaplatit, protože to jsou šermíři a maj tam svoje lidi, 

dělaj program, maj koně, šermujou a tak dále a to není zrovna levná záležitost.“(Ota) 

Pan Ota se zmiňuje o trhu, který byl zorganizován pouze jednou. Přesto ho respondent 

označil jako úspěšný. Se znalostí ostatních faktorů určujících úspěšnost trhu, si myslím, 

že zmiňovaný trh v Písku byl úspěšný, jelikož ho organizovala velmi kvalitní agentura, 

která zařizovala i jiné oslavy ve městě. Obyvatelé Písku jsou tedy na slavnosti zvyklí. 

Prodejci byli zajištěni agenturou Argo, tím pádem bylo zajištěna kvalitní a zajímavá 

nabídka zboží, jak zmínil respondent. Prodejci, kteří se navzájem znali, což byl 

předpoklad pro to, aby na trhu vznikla příjemná atmosféra, jak pro prodejce, tak pro 

návštěvníky. 

Ale i když byl trh v Písku úspěšný a návštěvníci a prodejci byli spokojeni, tak se trh 

dále neopakoval. V tomto případě má poslední slovo město, které rozhoduje, kolik se za 

trh utratí peněz a zda se bude opakovat. 

 

3.3. Kolektiv prodejců 

Pro prodejce na výročních trzích je spolupráce s ostatními prodejci nezbytná. 

Vztahy mezi prodejci jsou většinou na formální úrovni. Prodejci si spolu povídají, 

popřípadě si pomůžou, avšak v omezené míře. Nejvíce se rezervovanost v komunikaci 

projevuje ve spojitosti s výší tržeb na jednotlivých trzích. Prodejci neradi přesně sdělují, 

jak byla na trhu vysoká tržba.  

Vliv na míru komunikace mezi prodejci má i typ prodávaného zboží. Prodejci, se 

kterými jsem mluvila, uvedli, že raději stojí vedle prodejce, který má řemeslné výrobky, 

než vedle překupníka, jelikož prodejci s řemeslnými výrobky mají pro zákazníky 
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atraktivnější zboží než překupníci, pokud se ovšem nejedná o překupníky, kteří mají 

zboží, které není běžně dostupné v obchodech. Například prodejce orientálního a 

exotického zboží vnímají řemeslníci jako jednoho z nich. V tomto případě není nákup 

zboží negativem. Prodejci poznají prodejce, který své zboží nakupuje od těch, kteří ho 

vlastnoručně vyrábějí. Na trhu v Nedělkově jsem si všimla, že prodejci na trhu se 

vyhýbali určitým stánkům s občerstvením, když jsem se na to později zeptala 

respondenta, tak mi odpověděl, že všichni prodejci vědí, kde se dá koupit dobrá káva a 

kdo vaří dobré jídlo. Podle toho se dá poznat, jaký stánek prodává dobré občerstvení a 

kterému je naopak lepší se vyhnout. Při sledování, kam prodejci na trhu chodí, 

napomáhá i jejich povinnost nosit dobové oblečení, které je odlišuje od ostatních 

návštěvníků. 

 Zároveň si trhovci ve spojitosti s jídlem často pomáhají. Například si navzájem 

nosí pití, kávu nebo nějaké drobnosti.  

Mezi prodejci vzniká přátelství na základě osobnostních vlastností prodejce. 

Prodávané zboží nemá na vznik přátelství vliv, ale má zásadní vliv na to, zda prodejce 

doporučí úspěšný trh někomu jinému. Pan Honza v rozhovoru uvedl, že by 

překupníkovi dobrý trh nedoporučil, protože tím by ohrozil atraktivitu trhu, což by 

mohlo mít za následek pokles úspěšnosti trhu. 

„ Tak já se s nima klidně bavim, to mi nevadí, ale pak už jim nedoporučim dobrej 

řemeslnej trh. I když vim, že jeden stánek by to nezkazil, ale vono by jich tam přijelo víc 

a pak by už lidi ani nechtěli přijít a stát na trhu mezi vařečkama, co někdo nakoupil, 

když já je dělám, tak to fakt jako ne.“ (Honza) 

Pro prodejce je důležitý typ prodávaného zboží s ohledem na to, zda doporučí 

dobrý trh někomu jinému, v jiných oblastech prodeje na trhu nemá typ zboží na 

komunikaci mezi prodejci významnější vliv. 

 Při pozorování na trhu v Nedělkově nastala situace, kdy jedna starší trhovkyně 

prodávající koláče potřebovala pomoci s posunutím stánku. Jelikož by to sama 

nezvládla, tak požádala o pomoc souseda, ten jí okamžitě šel pomoci a na oplátku mu 

paní dala koláč. Později jsem se na to zeptala paní Anny, která výše uvedenou situaci 

zažívá často. Prodejci si mezi sebou pomáhají a na oplátku si pak vyměňují zboží. 

„Jo to je docela vtipný, pak se stane, že já někomu něco dám, jako poděkování a on mi 

pak zase chce něco dát a tak je to dokola, ale je to docela sranda…takhle mám doma 

spoustu věcí, co jsem dostala, ale asi se to častějc stává mezi řemeslama, přeci jenom se 

všichni aspoň trochu známe. Nebo znáš někoho, kdo ho zná.“(Anna) 
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Výměna zboží za pomoc je na výročních řemeslných trzích běžným jevem. 

 Na trhu, který jsem navštívila, se před oficiálním zahájením, si prodejci spolu 

povídali. Často šli přes celý trh popovídat si se známými. Přátelské vztahy vznikající na 

trhu splňují kritéria o reciproční povinnosti v přátelství formulovaná Argylem a 

Hendersonem „existují jistá pravidla, která by přátelé měli dodržovat: zastat se druhého 

v jeho nepříjemnosti; podělit se s ním o zprávy o všech svých úspěších; poskytnout 

emocionální podporu, když ji druhý potřebuje; věřit si a svěřovat se navzájem; 

dobrovolně pomáhat druhému, když to potřebuje; usilovat o to, aby se dobře cítil v naší 

společnosti“ [Hayesová 2011, s. 92]. Prodejci vyrábějící své zboží se však častěji 

spřátelí s jiným výrobcem, jelikož spolu častěji mluví a mají k sobě profesně blíže. 

V následujících výpovědích paní Markéty a paní Anny je vidět, že skupiny prodejců 

splňuje většinu z uvedených kritérií o reciproční povinnosti v přátelství. 

„Kamarádka se mi svěřila, že bude prodávat v Londýně, to je fakt velká věc, dala 

do toho hodně peněz, ale nechce, aby se to dozvěděli ostatní, protože ty by jí hned začali 

pomlouvat a chtěli by jí vyštípat z nějakejch jiných akcí.“(Markéta) 

„Jednou jsem jela z akce a na benzínce mi nešlo nastartovat auto, klíč už byl 

hodně starej. Tak sem zavlala známýmu, co prodával na stejnym trhu, jestli by mi mohl 

nějak pomoct, nebo co mám vlastně dělat. Asi za půl hodiny dorazil a povedlo se mu 

auto nějak nastartovat. Fakt nevim, co bych dělala, kdyby nedorazil…“(Anna) 

 

3.3.1. Konkurence mezi prodejci 

Prodejci na řemeslných trzích považují za největší konkurenty prodejce 

s podobným zbožím. Jedná se o zboží, které si je vizuálně podobné. Například dvěma 

prodejcům keramiky nevadí stát na trhu vedle sebe, jelikož má každý jiný typ zboží a 

vystavená keramika se od sebe na první pohled odlišuje, takže zákazník si vybere to, co 

se mu líbí více a cena v tomto případě nepředstavuje hlavní kritérium výběru. 

Ale v případě, že prodejci prodávají vizuálně stejné zboží, tak se snaží na trhu 

mít místa co nejdále od sebe, jelikož v takovém případě si velmi silně konkurují. Jedná 

se například o vazby ze suchých rostlin, občerstvení, kožené výrobky a podobné. 

O tomto fenoménu se zmiňuje paní Markéta, které prodává medové perníčky. 

„Ono je to docela jedno, jestli jsou na trhu další dva lidi s perníkama, pokud 

nejsou nějak moc podobný tomu, co mám já. Jako je samozřejmě lepší, když jsem na 

trhu s perníkama sama, ale to se stane málokdy, ale vim, že lidi od suchejch kytek dost 

nadávaj, když je pořadatel postaví vedle sebe. Tohle se docela stává v Domažlicích, kde 
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jsou vedle sebe stánky se suchejma kytkama, stánky s varnou keramikou, medovinou 

atd.… tam to asi naštve, když je velkej trh a oni musej stát vedle sebe.“(Markéta) 

Všichni respondenti se shodli na to, že mít stánek vedle stánku s občerstvením je 

nevýhodné, jelikož fronta vytvořená zájemci o občerstvení bránila ve výhledu na 

vystavené zboží. Dalším faktorem pro výběr místa jsou zákazníci, kteří jsou z minulých 

než zvyklí na to, kde má prodejce svůj stánek. Jak uvedl při rozhovoru pan Stanislav, 

zákazníci si zvyknou na místo, kde určitý prodejce stojí a tam ho v následujících letech 

hledají. 

„Se mi stalo, že přišli zákazníci a říkali, že mě všude hledali, proč nestojim na stejným 

místě, že mě nemohli najít.“(Stanislav) 

 

3.4. Sociální struktura 

Jedním cílů mé bakalářské práce bylo zjistit, zda je ve skupině prodejců na 

výročních řemeslných trzích vytvořena pevná sociální struktura, tedy systém sociálních 

vztahů. Na základě sesbíraných dat z pozorování a rozhovorů s respondenty jsem 

nenalezla žádný pevný vzorec chování mezi prodejci. Jelikož se jedná o značně 

rozčleněnou skupinu lidí, jejíž jediný společný kontakt nastává při prodeji na výročních 

trzích, nelze v nalézt pevnou formální organizaci. Přesto je zjevné, že komunita 

prodejců na výročních trzích obsahuje sociální strukturu.  

Nejzřetelnější příklad sociální struktury můžeme nalézt mezi prodejci 

řemeslných výrobků a překupníci. V komunitě prodejců na výročních trzích by se tyto 

dvě skupiny daly postavit proti sobě s tím, že existují jistá pravidla, že výrobce 

řemeslných výrobků nebude s překupníkem probírat úspěšnosti trhů a že výrobci se 

s překupníky baví pouze na formální úrovni. 

 Sociální struktura vypovídá o „charakteristické vlastnosti určitého systému, 

které vytvářejí jeho vlastní identitu a umožňují odlišit jej od systémů jiných“ (Velký 

1996, s. 1240). 

 Komunita prodejců na výročních trzích se skládá ze samostatných částí, které se 

scházejí pouze náhodně na stejném místě a to za účelem prodeje řemeslných výrobků. 

Sociální strukturu v komunitě prodejců na řemeslných výročních trzích je možno nalézt. 
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3.5. Hlavní zaměstnání 

Prodej na výročních řemeslných trzích je pro šest z mých osmi respondentů 

hlavní zaměstnání. Pro zbývající dva respondenty je prodej na trzích pouze možnost 

přivýdělku k běžnému pracovnímu úvazku. 

Respondenti, kteří mají prodej na trzích za hlavní zaměstnání, opustili svá 

dřívější zaměstnání a začali se věnovat pouze prodeji na trzích. Dříve tedy patřili do 

skupiny prodejců, kteří mají prodej na trzích pouze jako přivýdělek, ale na základě 

získaných zkušeností z trhů se rozhodli změnit zaměstnání ve prospěch řemeslných trhů. 

 Dalším důvodem prodeje na trzích byl odchod do důchodu, kdy prodej na 

řemeslných trzích slouží jako přivýdělek k důchodu. 

 Zajímavým zjištěním je, že v okamžiku, kdy začal jeden člen rodiny s prodejem 

na výročních trzích, tak mu partner nebo děti začali pomáhat a na trhy tak jezdily celé 

rodiny, Všichni zúčastnění se tak alespoň občas zapojily do výrovy nebo prodeje zboží. 

„On se mnou jezdí manžel, já nerada řídím na dálnici, tak on jede se mnou, 

postaví mi stánek, pak se jde někam podívat, pozdravit se se známýma a pak mi třeba i 

pomáhá prodávat, ale na prodej mám radši, když mi pomáhá dcera. Ona tedy teď 

studuje, ale o víkendech to má jako brigádu.“ (Jana) 

Paní Jana uvádí, že do prodeje na výročních trzích se zapojila celá rodina. 

Pomoc prodejci od rodiny je nezbytná, především když prodejce začne prodávat na 

trzích ve vyšším věku, jelikož prodej na výročních trzích je fyzicky náročný. Z toho 

důvodu jsem na trzích v Sobotkově a Nedělkově málokdy narazila na stánek, kde by byl 

pouze jeden prodejce. V případě, že tomu tak bylo, se jednalo o mladší lidi, kteří na tuto 

práci fyzicky stačili.  

Výzkum manželů Liebermanových ve Spojených státech se zabývá Druhou 

kariérou v oblasti uměleckých a řemeslných trhů, jejich práce Second Careers in Art and 

Craft Fairs předkládá šest důvodů, proč respondenti změnili kariéru a začali se věnovat 

prodeji na uměleckých nebo řemeslných trzích. Důvody, které manželé formulovali, 

jsou: změna kariéry ve středním věku – respondenty již nebavilo jejich předchozí 

zaměstnání; dřívější dobrovolný odchod do důchodu; nucený předčasný odchod do 

důchodu; běžný odchod do důchodu a začátek druhé kariéry; po odchodu dětí z domova 

– týká se to především žen; kombinace stávající kariéry a prodej na uměleckých trzích. 

[Lieberman, Lieberman 1983]. Ve svém výzkumu jsem našla podobné důvody, proč 

lidé změnili zaměstnání, jako výzkumníci na uměleckých trzích v USA.  
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Respondenti, se kterými jsem měla možnost mluvit, nejčastěji postupně přešli 

z jednoho zaměstnání do druhého. V jednu dobu pracovali v zaměstnání a zároveň se 

zabývali výrobou řemeslných výrobků a poté, co zjistili, že je výroba a prodej na 

řemeslných trzích uživí, tak přestali s dosavadní profesí a plně se přeorientovali na 

prodej na výročních trzích. Tento případ se týká i paní Markéty. 

„Ono už je to hodně dávno co jsem učila. Jelikož byl manžel nemocný a nemohl 

pracovat, měli jsme dva malý kluky, tak jsem vytáhla starý rodinný recept a zkusila 

upéct nějaký perníčky a následně je prodat. A ono to překvapivě šlo dobře, jsem si tak 

vydělala víc za víkend, než za měsíc ve škole. V okamžiku, když jsem věděla, že nás to 

uživí, tak jsem sekla se školou a začala dělat perníky. Manžel mi pomáhal a dneska nám 

pomáhá i syn, který teda dělá na sebe.“ (Markéta) 

Prodejci na trzích mají nejrůznější vzdělání. S prodejci, se kterými jsem měla 

možnost hovořit, pouze paní Jana pracovala nadále ve vystudovaném oboru. Ostatní 

z respondentů měli dříve jiná zaměstnání a k prodeji na výročních trzích se dostali 

postupně a z různých příčin.  

Nejčastějším důvodem pro zahájení prodeje na řemeslných trzích bylo přivydělat 

si peníze. Časem se výroba a prodej zboží stali hlavním zaměstnáním u většiny 

respondentů.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci se věnuji komunitě prodejců, kteří cestují po celé České 

republice a prodávají na výročních řemeslných trzích. Cílem mé práce je identifikovat 

hlavní faktory ovlivňující úspěšnost trhu, jak ji definují prodejci. Dalším cílem je zjistit 

na jakém základě se mezi sebou prodejci odlišují a jak vnímají ostatní prodejce na 

výročních řemeslných trzích a jaká je jejich sociální struktura v komunitě prodejců. 

Dále je cílem mé práce zjistit, zda je prodej na výročních řemeslných trzích prodejcovo 

hlavní zaměstnání, či je to způsob jak si přivydělat, popřípadě zda se jedná o formu 

odpočinku od hlavního zaměstnání. 

 Ve své práci jsem se věnovala prodejcům, kteří prodávají na výročních trzích 

s řemeslným zaměřením. Tito prodejci prodávají každý týden v jiném městě a většinou 

každý rok navštěvují trhy ve stejných městech, což umožňuje vzniku vztahu mezi 

zákazníkem prodejcem, tak jak ho identifikovali výzkumnicí ve Velké Británii na 

stálých tržištích, kde je pro návštěvníky kontakt s prodejcem jeden z hlavních důvodů, 

proč navštěvují trh [Watson, Studdert 2006].  

Téma „Výroční trhy“ jsem si vybrala, jelikož výroční trhy se pořádají po celé 

České republice po celá desetiletí a do dnešní doby nebyly v českém prostředí blíže 

popsány. Do komunity prodejců mám přístup prostřednictvím rodičů, což značně 

ulehčilo shánění prvního informátora, který tak byl daleko vstřícnější a nebál se zajít do 

větších podrobností, což mi umožnilo získat více zajímavých informací. Na základě 

jeho doporučení jsem navštívila dva trhy a kontaktovala další respondenty. Při 

pozdějších rozhovorech jsem o své znalosti trhů před respondenty mlčela, jelikož jsem 

nechtěla ovlivnit jejich výpovědi. Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu zúčastněného 

pozorování, kdy jsem navštívila dva trhy ve Středočeském kraji a od začátku do konce 

trhů jsem pozorovala chování prodejců. Se sedmi prodejci jsem provedla 

polostrukturované rozhovory přímo v místě konání trhu. S jedním respondentem jsem 

mluvila mimo výroční trh. Při rozhovorech jsem se hlavně zaměřila na to, podle čeho si 

vybírají trhy, na kterých prodává, dále podle čeho rozlišují ostatní prodejce, se kterými 

prodávají na trzích a zda je prodej na výročních trzích jejich hlavním zaměstnáním, 

nebo zda se jedná o způsob přivýdělku.  

Na trh, který mi doporučil klíčový informátor, jsem dorazila v brzkých ranních 

hodinách, kdy prodejci teprve začínali se stavbou svých stánků.  To mi umožnilo 

sledovat, jakým způsobem a podle čeho si vybírají svá místa na trhu. Na obou mnou 
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navštívených trzích byla místa stánků přidělena dříve, takže při konstrukci nedocházelo 

k žádným problémům. 

Místo na trhu je pro prodejce důležité, jelikož musí splňovat nejrůznější 

požadavky. Všichni respondenti se shodli na tom, že nechtějí stát v blízkosti stánku se 

stejným nebo podobným zbožím, jako mají oni a naopak preferovali místa vedle 

prodejců, které znají blíže, jelikož od nich mohli v případě potřeby očekávat pomoc a 

také preferovali místa vedle stánků s atraktivním zbožím a na podobném místě, jako 

minulé roky. 

Vztah prodejce se zákazníkem považují Studdert a Watson ze jeden z hlavních 

důvodu úspěšnosti trhu. Úspěšnost trhu je pro prodejce rozhodující, jelikož si podle ní 

vybírá, na jaký trh pojede. Úspěšnost trhu je možno vyjádřit výší tržby za prodané 

výrobky. Pro prodejce je nejdůležitější prodat co nejvíce zboží. 

 Jako další faktory pro úspěšnost trhu, na základě výzkumu ve Velké Británii 

uvádějí: trh musí poskytnout atraktivní nabídku zboží, místo k odpočinku, dopravní 

dostupnost a aktivní a provázanou komunitu prodejců, kteří spoluvytvářejí atmosféru na 

trhu [Watson, Studdert 2006]. Watson a Studdert se ve svém výzkumu věnovali stálým 

tržištím ve Velké Británii. Při rozhovorech jsem identifikovala řadu faktorů ovlivňující 

úspěšnost trhů, které jsou velmi podobné těm, které identifikovali výzkumníci z Velké 

Británie. Pro to, aby mohl být výroční trh v České republice prodejcem považovaný za 

úspěšný, musí splnit následující požadavky. Trh musí míst kvalitní doprovodný program 

zajištěný organizátorem, atraktivní nabídku zboží, atmosféru vytvořenou prodejci a 

musí být pořádán pravidelně. 

Výběr trhu je proto velmi důležitý a prodejci si trhy mezi sebou doporučují podle 

toho, jaké prodávají zboží a jaké mezi sebou mají vztahy. Typ prodávaného zboží je 

rozhodujícím ukazatelem, jaký trh prodejce doporučí. Prodejce řemeslných výrobků 

málokdy doporučí dobrý trh překupníkovi. Jelikož, když na trhu prodává více prodejců 

zakoupené zboží, tak se trh stává pro zákazníky méně zajímavý a klesá tak 

pravděpodobnost, že jej příští rok navštíví. Čímž se trh stává neúspěšný i pro 

řemeslníka. Podobnou skupinu prodejců identifikovali autoři výzkumu Dealers and 

dealing in an antique mall. V případě trhů se starožitnostmi se jedná o prodejce typu 

‘‘Out-of-Sync Dealers“, kteří na trhy přivážejí rozbité věci a haraburdí, jak to nazvali 

autoři. Tuto skupinu prodejců nemají ostatní rádi, jelikož snižuje atraktivitu trhu pro 

návštěvníky [Palmer, Forsyth 2002].  
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Na sledovaném trhu si spolu vice povídali a více si pomáhali prodejci, kteří své 

zboží vyrábějí. To jsem zjistila tak, že jsem se později respondentů ptala, zda vědí, kdo 

své zboží vyrábí a kdo ho naopak nakupuje. Ve většině případů prodejci správně 

identifikovali nakupované zboží. Z rozhovorů je patrné, že prodejci preferují nakupovat 

na trzích výrobky od prodejců, o kterých vědí, že je sami vyrábějí. 

Vztahy v komunitě prodejců jsou většinou na formální rovni, prodejci si spolu 

povídají, případně si pomůžou, avšak v omezené míře. Pohlídají si navzájem stánek, 

když druhý musí někam odejít, v průběhu dne se spolu ale moc nebaví. I v případě 

formálních vztahů je však přítomna reciprocita. Prodejci, kteří sami vyrábějí své zboží, 

oplácejí pomoc darováním některého svého výrobku, nebo když si nějaký prodejce 

z trhu jde k němu koupit nějaký výrobek, tak mu dají slevu. 

 Mezi prodejci vznikají i přátelské vztahy, ty vznikají na základě osobních 

preferencí. Od toho se odvíjí míra ochoty pomoci druhému, důvěra a v případě prodejců 

na trzích i to, zda si doporučují úspěšné trhy. Na základě analýzy rozhovorů 

s respondenty je zřejmé, že na trzích vznikají přátelství, která odpovídají pravidlům 

formulovaným Argylem a Hendersonem o přátelství [Hayesová 2011].  

Na výročních řemeslných trzích jsem měla možnost mluvit s prodejci, pro které je to 

hlavní zdroj obživy. Málokdo z respondentů daný obor studoval nebo je v něm vyučen. 

Kariéru v oblasti řemeslné výroby si prodejci vybrali z důvodu nezajímavosti prvního 

povolání, z důvodu problémů najít si práci v oboru nebo z důvodu odchodu do důchodu. 

Jedna respondentka uvedla, že s výrobou vazeb ze suchých rostlin začala při studiu na 

vysoké škole, aby si přivydělala. Časem se ukázalo, že je o její práci velký zájem, 

zanechala studia a v současnosti se plně věnuje prodeji na řemeslných trzích, kde 

potkala i svého manžela. Na tomto příkladu je vidět, že prodejci na trzích mají 

nejrůznější vzdělání, ale hlavním kritériem pro možnost prodeje na výročních 

řemeslných trzích je kvalita prodávaného zboží. Na řemeslných trzích tak lze potkat 

prodejce s nejrůznějšími původními zaměstnáními například zdravotní sestra, 

akademický malíř, ekonom, zootechnik, učitelka, truhlář a stavební inženýr. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Základní informace o respondentech (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno Věk 
Doba účasti 

na trzích Řemeslník/Překupník 
Ekonomický důvod 
účasti na trzích Místo rozhovoru 

Délka 
rozhovoru 

Oto 58 16 let Řemeslník Výhradní zaměstnání Sobotkov, Nedělkov 70 min 

Jana 45 10 let Řemeslník Přivýdělek Sobotkov 35 min 

Anna 32 12 let Řemeslník Výhradní zaměstnání Sobotkov, Nedělkov 85 min 

Honza 39 7 let Řemeslník Výhradní zaměstnání Nedělkov 50 min 

Kateřina 72 18 let Řemeslník+Překupník Přivýdělek Nedělkov 75 min 

Stanislav 63 15 let Překupník Výhradní zaměstnání Nedělkov 30 min 

Dagmara 45 10 let Řemeslník+Překupník Výhradní zaměstnání Sobotkov 65 min 

Markéta 65 20 let Řemeslník Výhradní zaměstnání Nedělkov 80 min 


