
1 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií,  

Katedra sociologie a sociální antropologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Strašilová 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční trhy 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2015 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce: Eva Strašilová 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. 
 
 

Rok obhajoby: 2015 



3 
 

Bibliografický záznam 
STRAŠILOVÁ, Eva. Výroční trhy. Praha, 2014. 97 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociálních studií. Katedra 

sociologie a sociální antropologie. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jiří Kabele, 

Ph.D. 

 

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 a charakterizuji stručný historický kontext 

výročních trhů. Dále je popsána metodologie výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila 

metodu analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory s prodejci na výročních 

řemeslných trzích a neformální rozhovory. Celkem jsem analyzovala 12 internetových 

stránek výročních trhů a provedla rozhovor se třinácti respondenty. Druhá část práce 

se věnuje analýze dokumentů a analýze rozhovorů s respondenty. Na základě analýzy 

dat jsem charakterizovala výroční trhy na základě jejich tradice, doby pořádání, 

dostupnosti na internetu a typu organizátora. V následující části jsem se věnovala 

charakteristice výročních trhů z pohledu prodejců. Zjišťovala jsem, jak si trhy 

vybírají, jak se o nich dozvídají, jaká je komunikace mezi prodejci a organizátory, kdo 

je konkurence, jaký význam má rodina a kdy je sezóna prodeje ne výročních trzích. 

 
 

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 and 

then I describe a brief historical context of the annual fair.Subsequently, I explicate the 

methodology of my research. In the research I opted for the method of analysis of 

documents, the semi-structured interview with the tradesmen of the traditional craft 

goods and the informal interview. I analyzed 12 websites of annual markets and 

managed to interview 13 respondents. The second part of my thesis concentrates on the 

analysis of the respondents’ interviews and to the analysis of documents.On the basis 
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of the data analysis I characterized the annual markets based on their traditions, holding 

period, the availability of the Internet and type organizer. The next section is devoted to 

the characteristics of the annual fair from the perspective of sellers. I investigated how 

markets choose how to learn about them, what is the communication between sellers 

and organizers, who the competition is, the importance of the family and when is the 

season for annual markets sellers. 
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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. Výroční trhy se pořádají na počest historických událostí ve městě, jako 

způsob navázání na historickou tradici v pořádání výročních trhů, nebo se jedná o městskou 

slavnost mající podobu výročního trhu. 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 výročních trhů pořádaných v České 

republice mohou být Chodské slavnosti v Domažlicích, Středověké jarmarky v Mladé 

Boleslavi. 

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 prodejce 

prodávající na výročních trzích, se zaměřením na výroční trhy řemeslného, historického a 

tradičního 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 výročních trhů. A prostřednictvím 

rodičů jsem získala přístup do zkoumané skupiny prodejců.  

V České republice se zvoleným tématem doposud nikdo nezabýval. Cílem této práce 

je přiblížit čtenářům některé znaky výročních trhů, jejich historii a znaky skupiny prodejců, 

kteří na nich prodávají své výrobky. 

Cílem mé práce je přiblížit čtenáři historický kontext výročních trhů a způsob jakým 

na něj novodobé trhy navazují. Kladu si otázku, zda trhy navazují na historickou tradici 

v pořádání výročního trhu, nebo si výročním trhem připomínají významnou událost, nebo 

zda má pořádání výročního trhu jiný důvod. 

Dále bych chtěla prostřednictvím analýzy internetových stránek výročních trhů 

zjistit, kolik let se v České republice již výroční trhy pořádají a jaká je jejich tradice. 

Dalším mým cílem je zjistit, jaká je kvalita a kvantita informací zveřejněných na 

internetových stránkách, jelikož ty jsou základním zdrojem informací jak pro návštěvníka, 

tak pro prodejce. Následně bych chtěla zjistit, kdo trhy organizuje, jelikož organizátor trhu 

má přímý vliv na kvalitu programu a výběr prodávaného zboží. Tím přímo ovlivňuje 

návštěvnost trhu a výši tržby prodejce. Ve spojitosti s organizátory bych chtěla zjistit, jak 

s nimi prodejci komunikují, jelikož organizátor je na trhu v dominantním postavení a 

prodejce se mu musí přizpůsobovat. Proto bych chtěla zjistit, jak se mu snaží prodejci 

vyhovět a popřípadě co se stane, když prodejce poruší organizátorem určená pravidla. 
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Dalším mým cílem je popsat způsob, jakým prodejci vybírají, na jaký trh pojedou a 

jaké faktory jejich rozhodování ovlivňují. Ve spojitosti s prodejci bych dále chtěla zjistit, 

koho z dalších prodejců považují za konkurenci a proč. Jelikož konkurence je pro prodejce 

jedním z dalších důležitých faktorů, které musí zvážit při výběru výročního trhu. 

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 metodu analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory s prodejci v 

místě konání trhu, v jednom případě se rozhovor uskutečnil mimo trh, jednalo se o první 

rozhovor s respondentem, následně jsem realizovala tři neformální rozhovory s prodejci na 

výročních trzích u nich doma. 

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

charakteristikou výročních trhů ve spojitosti s relevantní literaturou a charakterizuji pojem 

výroční trh s ohledem na historický význam pojmu. 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 analýze 

internetových stránek výročních trhů se zaměřením na dobu pořádání trhu, na to kdo trh 

organizuje a jaký výroční trh nabízí doprovodný program. Dále se v analýze rozhovorů 

s respondenty věnuji charakteristice trhů, způsobu zjišťování informací o nových trzích, 

rozlišování konkurence, komunikaci s organizátory, vlivu rodiny na prodej na výročních 

trzích a na konec sezóně výročních trhů.
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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. 

1.1. Řemeslné trhy v literatuře 

 V zahraničí se výzkumníci zaměřovali na různé aspekty prodeje na výročních trzích. 

Britští výzkumníci, realizovali pozorování a rozhovory na osmi stálých tržištích ve Velké 

Británii a zjišťovali důležitost trhů jako míst pro sociální interakci [Watson, Studdert 2006].  

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 a zákazníka. V práci nastiňují klasifikací zákazníků na základě 

rozhovorů s prodejci. Dále se věnují klasifikaci prodejců podle typu prodávaného zboží a 

vztahů vznikajících mezi prodejci na základě typu prodávaného zboží [Palmer, Forsyth 

2002]. Trhy zkoumané v rámci tohoto výzkumu se v určitých bodech podobají českým 

výročním trhům. Společným znakem je rozdělování prodejců na základě typu prodávaného 

zboží. V rámci výročních trhů v České republice se tato problematika objevuje ve spojitosti 

vztahů mezi prodejci, kteří své zboží vyrábějí a prodejci, kteří zboží nakupují ve 

velkoobchodech.  

Dalším výzkumem 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 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]. Seznámení návštěvníka s tradičními řemesly 

je jedním z cílů Soboteckého jarmarku a festivalu řemesel [Tým Jarmark 2015].  
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1.2. Historie výročních trhů 

Trhy se v minulosti pořádaly na základě příslušných privilegií udělených 

panovníkem. „ Právo na pořádání jarmarků a trhů bývalo udělováno jen městům a velkým 

obcím. Tím, že bylo povoleno pořádání trhů, došlo automaticky k povýšení na městys.“ 

[Hájek, 2005] 

„Při pořádání trhů pak rozlišujeme mezi jarmarky (doslovně der Jahrmarkt - výroční 

trh), který se konal jednorázově a jeho počátek byl stanoven příslušným privilegiem a trhem 

týdenním pořádaným v určitý den v týdnu a zaměřeným především na směnu běžně 

používaných potravin – obilí, lesní plody, máslo, sýry, zelenina, atd. 

Výroční trhy byly oproti tomu událostí mnohem barvitější. Konaly se povětšinou 

několik dnů, nezřídka i týden. Přijížděli na ni obchodníci z mnohem větší vzdáleností a 

dováželi zboží, které nebylo běžně dostupné. Rozsáhlé zastoupení měli především kramáři 

prodávající látky, stuhy a pentle uplatňující se na ženských krojích. Nechyběli ani kožešníci 

ze strážnice nabízející ovčí dubené kožichy. Zastoupeni byly překupníci s boty a opasky a 

samozřejmě i vetešníci prodávající a vykupující starší oblečení. 

Častým sortimentem bylo též vybavení domácnosti, mezi nimiž nesmělo chybět 

hrnčířské nádobí od domácích i vzdálenějších výrobců (…). 

K jarmarku neodmyslitelně patřila také hospoda a šenk, kde se domlouvali větší 

transakce, zapíjel dobrý obchod, čemuž se říkalo likup nebo aldamáš“ [Hrdoušek, Šimša 

2015]. 

Výroční trhy, kterým se ve své práci věnuji, v současnosti nepotřebují zvláštní 

povolení, aby mohly být pořádány. Jedná se o městské slavnosti navazující svým pojetím na 

tradici pořádání výročních trhů. Současné výroční trh si zachovávají stejný ekonomicko-

sociální ráz, jako tomu bylo v minulosti. Výroční trhy jsou místem setkávání obyvatel města 

a návštěvníků z okolí. Prodejci řemeslného zboží se na výroční trhy sjíždějí z daleka za 

účelem prodeje svých výrobků. 

Města pořádající výroční trhy často navazují na historickou tradici pořádání trhů. Je 

tomu tak například u Chodských slavností v Domažlicích (původně se jednalo o 

předměstskou pouť), které se pořádají již od roku 1851. [Program Chsl 2015 2015] Dalším 

příkladem může být město Jilemnice, které od roku 1996 navazuje na pětisetletou tradici 

pořádání trhů, k jejichž pořádání jim udělil privilegium Rudolf II. [Jilemnické jarmarky, 

2015]. Trhy si v rámci doprovodného programu zachovávají historický ráz. 

Pořadatelé výročních trhů často zajišťují program s historickou tématikou a je zde 

kladen důraz na to, aby na trhu prodávali řemeslníci své výrobky. „Řada prodejců na 

jilemnickém jarmarku se účastní se svými produkty již tradičně, ostatně to je jedním z rysů 

jilemnického jarmarku.“ [Jilemnické jarmarky 2015]. 
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Další možností navázání na historickou tradici je pořádání výročních trhů na 

památku významných událostí města. V Kadani si od roku 1992 připomínají návštěvu Karla 

IV., který město navštívil v roce 1367 [Císařský den v Kadani 2015]. 

Výroční trhy s historickou tématikou se však novodobě nekonají pouze v rámci 

výročí významných událostí, nebo jako navázání na tradici pořádání výročních trhů. Může 

se jednat o městskou slavnost, která má v rámci svého programu nejrůznější šermířská 

vystoupení, vystoupení středověké hudby a tradiční řemeslné tržiště.  

V současnosti označení výroční trh neboli jarmark ztratilo svůj historický význam, 

tedy skutečnost, že město má privilegium na pořádání výročního trhu a stalo se z toho 

pojmenování pro městskou slavnost pořádanou každoročně s řemeslným trhem 

stylizovaným do tradičního trhu a příslušným doprovodným programem. 

1.3. Tradiční, staročeské a řemeslné jarmarky 

Jak je uvedeno výše, v minulosti patřily jarmarky k významným sociálně 

ekonomickým událostem roku, k jejichž pořádání muselo být městu nebo městečku 

přiděleno zvláštní povolení od panovníka.  

V dnešní době mají výroční trhy podobu obvyklé městské slavnost, která má již 

víceletou tradici v pořádání a specifický doprovodný program. 

Doprovodný program na výročních trzích bývá charakterizován nejrůznějšími 

výrazy, jako je tradiční, staročeský nebo řemeslný jarmark. Typ zvoleného výrazu pak 

odkazuje na tématiku programu. Agentury specializující se na tento typ akci na svých 

internetových stránkách nabízejí „realizaci a zprostředkování nejrozmanitějších vystoupení 

hudebníků, tanečníků, kejklířů a divadelníků z oblasti „Vzkříšené historie“. Zajišťují 

produkci a organizační servis u mnoha městských slavností, stylových jarmarků a 

historizujících firemních akcí“ [Armentum 2015] 

Pod pojmenováním tradiční trh skrývají dvě možné interpretace.  

První možnou interpretací je chápání tradičního trhu ve smyslu historického trhu. Na 

takovém trhu se prodávají řemeslné výrobky, které se prodávaly již na trzích v minulosti. 

 V rámci takového výročního trhu se nesmí prodávat elektronika a textil, zbraně, 

drogistické zboží či domácí potřeby vyrobené z plastů nebo jiných materiálů, které nejsou 

tradiční pro prodej na jarmarku [Program Chsl 2015 2015]. 

Prodejci na tomto typu trhů musí být oblečeni v dobových kostýmech a mít dřevěné 

stánky. 

Druhá možná interpretace výrazu tradiční je trh, který se již tradičně pořádá ve městě 

v příslušném období. Takové trhy mohou mít i historický řemeslný stánkový prodej, ale není 

to podmínkou.  

Tradiční tedy reprezentuje dvě skutečnosti. Zůstává na pořadateli slavnosti, v jakém 
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smyslu slova je použije a následně na potencionálním návštěvníkovi, jak je pochopí 

v případě, že to není z doprovodných informací zřejmé. 

Kromě výrazu tradiční se ve spojitosti s výročními trhy často používají výrazy 

historický a staročeský jarmark. Jedná se o marketingová pojmenování, která v sobě skrývají 

stejný typ doprovodného programu. Jedná se například o šermířská vystoupení, dobové 

tržiště, loutková představení a vystoupení skupin hrající středověkou hudbu. Následně záleží 

na organizátorovi trhu, jaké historické období zvolí a jak důsledně bude dbát při výběru 

prodávaného zboží na historickou přesnost. 
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2. Metodologie 

Pro získání dat pro svůj výzkum jsem zvolila metodu zkoumání dokumentů, 

polostrukturované rozhovory s osmi respondenty a se třemi respondenty jsem realizovala 

neformální rozhovor.  

V rámci výzkumu jsem provedla analýzu 12 internetových stránek výročních 

řemeslných trhů (jarmarků) pořádaných na území České republiky. 

Metodu zkoumání dokumentů j sem zvolila jelikož „otevírá přístup k informacím, 

které by se jiným způsobem těžko získaly“ [Hendl 2005].  

Na základě pramenné kritiky dokumentů jsem vybrala trhy s internetovými 

stránkami poskytujícími relevantní informace o výročním trhu. Vybírala jsem trhy, na 

jejichž stránkách bylo dostatek informací. Mnohé trhy jsou na stránkách města zmíněny 

pouze okrajově, i v případě, že se konají několikátým rokem, takové trhy jsem z analýzy 

musela vyřadit, jelikož jsem z jejich internetových stránek neměla možnost získat potřebné 

informace.  

V rámci analýzy mě především zajímalo kolik let se trh pořádá, kolik dní trvá, kdo 

ho organizuje, zda navazuje na nějakou historickou tradici v pořádání trhu, jaká je kvalita 

internetových stránek propagující trh a jejich dostupnost na internetu (jak pro 

potencionálního návštěvníka, tak pro prodejce). 

Výběr respondentů pro polostrukturované rozhovory jsem provedla na základě 

dostupnosti přímo v místě konání trhu. J e l ikož  „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] 

Jako místo pro realizování rozhovorů 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. Dalším důvodem bylo 

doporučení klíčového informátora, jehož získání je důležitým bodem v rámci hledání 

respondentů. „Jedná se o jedince, který zná výborně dané prostředí a dokáže své znalosti 

vyjádřit[Hendl 2005].  

Pro můj výzkum se stal klíčovým informátorem pan Oto, 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 
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výzkumu navštívit, a poradil 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. 

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, jak hledají nové 

trhy a jaký význam má pro prodej na výročních trzích prodejcova rodina. Následně jsem 

respondentům kladla doplňující a upřesňující otázky, jelikož 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. 

Se třemi respondenty jsem provedla neformální rozhovor, kdy jsem nepostupovala 

podle předem připraveného seznamu otázek a spoléhala jsem se na jejich přirozené 

generování v rámci rozhovoru, To mi umožnilo získat podrobnější informace o výročních 

trzích. Každý z rozhovorů trval přibližně dvě hodiny a umožnil mi upřesnit a konkretizovat 

poznatky získané při polostrukturovaných rozhovorech. Další výhodou bylo, že jsem 

s respondenty mohla mluvit v klidném prostředí, tudíž se mohli lépe soustředit na odpovědi. 

To byla jedna z hlavních výhod oproti realizovaným rozhovorům v rámci konání výročního 

trhu, kdy se respondenti nemohli plně soustředit. 
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Respondenty pro neformální rozhovory jsem vybírala prostřednictví metody 

nabalování, kdy „výzkumník naváže kontakt s určitou skupinou jedinců, pomocí nichž se 

pak dostává k dalším relevantním jedincům.“ [Hendl 2005]  

Prvním respondentem byl můj otec, který se v současné době prodeji na výročních 

trzích věnuje méně než v minulosti. On mi následně doporučil dalšího prodejce, který bude 

nejspíše ochoten realizovat rozhovor a domluvil mi s ním schůzku. Tímto způsobem jsem 

získala i posledního respondenta, kterého mi doporučila paní Emílie.  

Respondenti byli obeznámeni s tím, že rozhovory nahrané na mobilní telefon budou 

anonymizovány a použity výlučně pro mou bakalářskou práci. 

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 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.



19 
 

19 
 

3. Analýza dokumentů a rozhovorů 

Ve druhé části bakalářské práce se nejdříve věnuji představení navštívených výročních 

trhů, na kterých jsem provedla rozhovory. Následně představím respondenty. 

Dále se věnuji analýze internetových stránek výročních trhů pořádaných v České 

republice. Poté se zabývám analýzou polostrukturovaných rozhovorům s osmi prodejci, 

prodávajících na výročních trzích a analýze neformálních rozhovorů se třemi prodejci. 

. 

3.1. Představení navštívených trhů a respondentů 

Při svém výzkumu jsem navštívila dva výroční řemeslné trhy, na kterých jsem hledala 

respondenty, 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.  

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. 

Přístup na trh nebyl zpoplatněn. 
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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. 

Kulturní středisko zajistilo celodenní doprovodný program. 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. S prvními osmi 

respondenty jsem vedla polostrukturované rozhovory. S panem Františkem, paní Marií a 

paní Emílií jsem vedla neformální rozhovory. 

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. 

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 



21 
 

21 
 

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 

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. 

3.1.2.2. Pan František 

Pan František vyrábí medové perníčky. Vystudoval Vysokou školu lesnickou, ale 

v 90. letech skončil ve své původní páci a začal se plně věnovat výrobě a prodeji perníků. 

S prodejem a výrobou mu pomáhá celá rodina. V současné době má jako vedlejší 

zaměstnání zahradnickou firmu. S prodejem začal jako s formou přivýdělku. V současné 
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době prodává hlavně na výročních řemeslných trzích. 

3.1.2.3. Paní Marie 

Paní Marie vyrábí a prodává skleněné šperky. S výrobou začala před 22 lety. 

Prodává výhradně na výročních řemeslných trzích, kde předvádí výrobu šperků. 

S prodejem jí pomáhá manžel, který přes týden chodí do zaměstnání. 

3.1.2.4. Paní Emílie 

Paní Emílie vyrábí keramiku. V současné době omezila prodej na trzích na tři 

výroční řemeslné trhy a pomáhá s výrobou keramiky synovi, který navštěvuje výroční trhy, 

kam dříve jezdila paní Emílie 

3.2. Analýza internetových stránek výročních trhů 

 
V rámci své práce o výročních trzích jsem provedla analýzu 12 internetových 

stránek výročních řemeslných trhů (jarmarků) pořádaných v České republice. 

V rámci analýzy mě především zajímalo kolik let se trh pořádá, kolik dní trvá, kdo 

ho organizuje, zda navazuje na nějakou historickou tradici v pořádání trhu, jaká je kvalita 

internetových stránek propagujících trh a jejich dostupnost na internetu (jak pro 

potencionálního návštěvníka, tak pro prodejce).  

Pro analýzu jsem vybrala trhy ve 12 městech na území Čech a Moravy (11 v 

Čechách a 1 na Moravě): Liberec, Nový Jičín, Domažlice, Kadaň, Hrad Kost, Jilemnice, 

Sobotka, Dobřichovice, Rychnov nad Kněžnou, Mladá Boleslav, Grabštejn a Úštěk (viz 

Příloha 3,5). 

3.2.1. Doba pořádání trhu 

Všechna vybraná města pořádala výroční trhy vícekrát, tudíž slavnosti označují 

jako tradiční. Jak se například uvádějí internetové stránky Mladé Boleslavi „v letošním 

roce čeká návštěvníky (…) opět po dvou letech tradiční městská akce Středověký 

jarmark“[Šubrt, 2015].  

Města v pořádají výroční trhy mnohdy více jak 20 let. Z analyzovaných 

internetových stránek tomu tak je v Domažlicích, Sobotce, Kadani, Novém Jičíně. Šest 

analyzovaných výročních trhů se pořádá okolo 15 let. Nejkratší dobu pořádá výroční trhy 

hrad Grabštejn, letos se tam bude konat 2. ročník jarmarku. Z uvedených informací 

vyplývá, že tradice pořádání výročních trhů je v České republice dlouhá a slavnosti jsou 

považovány za tradiční.  

Městské slavnosti mající charakter výročního trhu často navazují na historickou 
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tradici v pořádání trhu nebo si výročním trhem připomínají významnou historickou 

událost města. Je tomu tak v polovině případů analyzovaných trhů. Jedná se o výroční 

trhy v Liberci, Novém Jičíně, Domažlicích, Kadani, na hradě Kost a v Jilemnici. Ve 

zbylých případech se jedná o městskou slavnost, která má podobu historického výročních 

trhu bez návaznosti na konkrétní historickou událost. 

Například v Sobotce je „cílem této kulturní události představit široké veřejnosti 

tradiční řemesla a zároveň akci doplnit hudebním, tanečním a jinak vizuálně zajímavým 

programem na 2 scénách. Workshopy a prezentace tradičních řemesel bývají soustředěny 

v městském parku“[Tým Jarmark, 2012]. Městská slavnost v Sobotce má dvě lokace. Na 

první lokaci se odehrává hlavní program a stánky zde nemají historický charakter. Druhá 

lokace v parku pak historický charakter má a stánky zde jsou historického rázu [Tým 

Jarmark, 2012]. Na příkladu Soboteckého jarmarku je vidět, že výroční řemeslný trh se 

může odehrávat v rámci slavnosti, která není celkově koncipovaná jak tradiční výroční 

trh. Tak je tomu také v Domažlicích. Na Chodských slavnostech jsou místa, kde není 

prodáváno řemeslné zboží. 

3.2.2. Vyhledávání na internetu 

Vyhledávání informací o trzích na internetu je důležité jak pro návštěvníka, který 

se tímto způsobem o konání trhu dozví, tak pro prodejce, jelikož ten musí na internetu 

najít informace o konaném trhu, najít kontakty pořadatelů a vyplnit přihlášku na výroční 

trh (pokud ji město poskytuje). 

Vyhledávání výročních trhů na internetu je pro případného návštěvníka poměrně 

jednoduchá záležitost, jelikož existují stránky věnované vyhledávání těchto akcí, jako je 

portál: www.webtrziste.cz (primárně určený prodejcům) či 

www.kalendarakci.atlasceska.cz. Na těchto stránkách návštěvník nalezne všechny 

potřebné informace o pořádaném výročním trhu, jako je výše vstupného, stručná 

charakteristika akce, průměrná doba návštěvy atd. Stránky jsou přehledné a návštěvník na 

nich snadno nalezne potřebné informace. 

V případě, že se návštěvník zajímá o podrobnější informace o výročním trhů, 

poskytují zmíněné stránky odkazy na portály města, v některých případech na agenturu 

pověřenou organizací trhů. 

Avšak najít podrobnější informace o trzích na těchto stránkách už je 

komplikované. 

Výjimku v komplikovanosti vyhledávání informací o trzích, jsou výroční trhy v 
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Domažlicích, Sobotce, Kadani a Úštěku.  Ty mají vlastní internetové stránky. V tomto 

případě je vyhledávání informací pro návštěvníka i potencionálního prodejce jednoduché. 

Avšak v ostatních mnou zkoumaných případech je vyhledání informací na 

stránkách města složité a časově velmi náročné. Na slavnosti upozorňují pouze letáky a 

informace o trhu jsou strohé a nekonkrétní. Z pohledu návštěvníka to není tak důležité, 

jako z pohledu prodejce. O přehlednosti internetových stránek se v rozhovoru zmínila 

paní Marie. “Hledat potřebný věci na internet je strašně časově náročný, mnohdy s tím 

strávím hodinu a to se jenom snažím najít nějaký číslo. Ty stránky pro návštěvníky jsou k 

ničemu, z nich se nic nedozvím. Všechny města tam mají zveřejněný program, ale pro nás 

prodejce to je vždycky někde schovaný”(Marie). 

Jelikož si města si prodejce prodávající na výročních trzích vybírají. Nejběžnější 

forma výběru, je výběr prostřednictvím přihlášky na výroční trh zveřejněné na internetu. 

Která se podle respondentů obtížně hledá. Jak zmínila paní Marie vyhledávat informace o 

trzích je pro prodejce někdy velmi komplikované a jelikož tyto informace musejí najít, 

mnohdy i velmi stresující, to ostatně v rozhovoru zmínil i pan František. 

V přihlášce organizátor zjišťuje, zda je prodejce výrobcem prodávaného zboží, 

popřípadě od koho ho nakoupil (Úštěk), dále se organizátor zajímá, zda má prodejce 

vlastní stánek a jak je stánek dlouhý. Tyto informace jsou pro organizátora klíčové, 

protože podle nich rozestaví stánky na tržišti, 

Přihlášky považují všichni respondent za dobrý způsob přihlašování se na trh, 

avšak všichni respondent zmínili, že i když organizátor přijímá na trh pouze řemeslníky, 

někteří prodejci napíšou, že své zboží vyrábějí, i když to tak ve skutečnosti není. V tom 

okamžiku je to na organizátorovi, zda prodejci zakáže vstup na trh pro klamavé 

informace, nebo to nechá být. Podrobněji se této problematice bude věnovat v další části 

práce. 

3.2.3. Organizace 

Z analýzy internetových stránek vyšlo, že organizací výročních trhů a 

doprovodného program se věnuje kulturní středisko města, občanské sdružení, 

specializovaná agentura, soukromá osoba či jakákoli jejich kombinace. Z analyzovaných 

internetových stránek vyplývá, že organizací se zabývají: občanské sdružení 2x, agentura 

1x, agentura a město 2x, město 5x, soukromá osoba 1x (viz. Tabulka). U jednoho 

výročního trhu se mi nepodařilo zjistit organizátora.  

Nejčastějším organizátorem zkoumaných trhů je město, či jeho kulturní středisko. 
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Tento výsledek se vzhledem k malému vzorku zkoumaných případů nedá aplikovat 

obecně. Avšak poskytuje alespoň základní představu o tom, kdo se věnuje organizaci 

výročních trhů.  

Výběr organizátora má vliv na řadu faktorů. Pro prodejce je důležité, aby trh 

zajišťoval kvalitní organizátor, jelikož tím se zvyšuje pravděpodobnost kvalitního 

doprovodného programu.  

Z výpovědi respondent pana Oty vyplývá důležitost organizátorů a jejich postoje k 

trhům. Pan Ota zmiňuje vliv organizátorů na trh: 

„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 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. 

Pan Ota dále rozdělil organizátory do tří skupin, podle jejich přístupu k trhu: 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 
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3.2.4. Program 

Výroční trhy patří mezi významné městské akce. Města se proto snaží zajistit, co 

možná nejzajímavější a nejatraktivnější program. Jak jsem uvedla výše, organizováním 

výročních trhů jsou pověřeni buď kulturní střediska, občanská sdružení, specializované 

agentury, soukromé osoby či jakákoli kombinace zmíněných. 

Každé město koncipuje program jiným způsobem. Na základě analýzy se mi podařilo 

najít několik znaků společných pro všechny zkoumané výroční trhy. 

Na všech trzích je řemeslné tržiště, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrovky přímo 

od výrobců, v některých případech si mohou řemesla vyzkoušet a pro děti je často připravena 

řemeslná dílna. V okolí tržiště pak probíhá doprovodný program, který je koncipován na 

každém výročním trhu jiným způsobem a má dotvářet atmosféru trhu. 

Chodské slavnosti kladou důraz na chodské písně, tance a lidovou tvorbu, která je 

prezentována na pódiích ve městě, kromě folklórních ukázek je jedno pódium vyhrazeno i 

ukázkám historického šermu, tance i hudby [Program Chsl 2015, 2015]. 

Jiné slavnosti (Hrad Host, Úštěk, Grabštejn, Rychnov, Kadaň, Mladá Boleslav, 

Liberec, Dobřichovice) mají program lokalizovaný ve středověku či jiném historickém 

období. Na těchto slavnostech jsou předváděna vystoupení historického šermu, středověké 

hudby, výcvik koní, sokolnické ukázky atd.  

Doba trvání trhu se pohybuje od jednoho dne do tří dnů. V sedmi případech trvaly 

výroční trhy jeden den, ve třech případech dva dny a ve dvou případech tři dny (viz příloha). 

Návštěvnost trhů se pohybuje od stovek návštěvníků v Jilemnici, po 80 000 

návštěvníků Chodských slavností, které mají z analyzovaných výročních trhů nejvyšší 

návštěvnost. 

Míra návštěvnosti se uvádí za celkovou dobu pořádání trhu. Tudíž Domažlice, se 

mohou v míře návštěvnosti srovnávat pouze s Novým Jičínem, kde trhy trvají také tři dny. 

Nicméně návštěvnost v Novém Jičíně je oproti Domažlicím výrazně nižší, 35 000 

návštěvníků. Jaký je tedy důvod, proč mají Domažlice větší návštěvnost? Počtem obyvatel 

města to způsobeno není, jelikož Nový Jičín s 23 500 obyvatel má o 12 500 obyvatel více než 

Domažlice. Programy obou slavností jsou velmi podobné, zaměřené hlavně na místní 

folklórní tradici.  

Vliv na návštěvnost má mnoho faktorů: zda se platí vstupné, typ a kvalita 

doprovodného program, kvalita nabízeného zboží a kdo výroční trh organizuje.  

Hlavním faktorem ovlivňujícím návštěvnost je však frekvence pořádaných slavností 
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ve městě. Na základě analýzy internetových stránek a rozhovorů s respondent vyplývá, že 

pokud se ve městě konají slavnosti často, návštěvnost prudce klesá a pro prodejce taková akce 

není zajímavá. 

Na příkladu Sobotky nebo Jindřichova Hradce (o něm se zmiňuje pan František a paní 

Marie) je vidět, že malá města jsou pro prodejce zajímavější než velká města typu Liberec 

nebo Plzeň kde jsou slavnosti relativně často. Na malých městech je dosud výroční trh 

důležitou společenskou událostí, na kterou se obyvatelé města těší.  

To že je město male a nekonají se tam výroční trhy často, však nezmenšuje vliv 

doprovodného program a nabízeného zboží na tržišti. 

Respondenti také zmínili, že v Čechách navštěvuje výroční trhy více lidí než je tomu 

na Moravě, kde jsou výroční trhy koncipovány jiným způsobem.  

3.3. Výběr trhů 

Výběr výročního trhu, na který pojede, je pro prodejce zásadní. Musí se rozhodovat 

mezi mnoha trhy pořádanými ve stejný termín. Musí zhodnotit vzdálenost dojezdu a 

vyhodnotit očekávanou výši tržby. Jelikož prodejci se kterými jsem provedla neformální 

rozhovory, mají většinou prodej na trzích jako své hlavní povolání, jsou pro ně tyto otázky 

prioritní. Proto jsem se ptala, jak si trhy vybírají a kam každoročně jezdí a proč. 

Závěr plynoucí z rozhovorů je, že všichni respondenti mají daný rozpis trhů, které za 

rok navštíví. Respondentka Marie navštíví každý rok šest výročních trhů, Velikonoční trh v 

Praze a Vánoční trh v Praze. Dále navštíví dvě poutě, které nejsou koncipovány jako řemeslné 

trhy. Respondent František navštíví ročně osm trhů, dvě poutě a velikonoční a vánoční trhy 

v různých městech a vesnicích ve Středočeském kraji. A na závěr respondentka Emílie, 

v současnosti v důchodu, ročně navštíví tři trhy a pomáhá synovi s výrobou zboží, jelikož on 

v současné době prodává na výročních trzích a poutích. Respondenti si nepřáli, abych ve své 

práci uváděla města, kde prodávají. Tudíž jsem seznam jimi navštívených měst vynechala. 

Všichni respondenti v rozhovoru zmínili, že mnohem raději navštěvují řemeslné 

výroční trhy než poutě. Společným rysem objevujícím se v charakteristikách trhů u všech 

respondentů je, že řemeslné výroční trhy jsou klidné, domluva s organizátory a ostatními 

prodejci je milá a relativně bezproblémová. Právě v komunikaci se podle respondentů nejvíce 

odlišují výroční trhy od poutí. 

Prodejci na výročních trzích jsou podle respondentů „normální a v pohodě 

lidi“(Marie), kdežto prodejci na poutích jsou podle respondentů „z velkejch klanů světskejch, 
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který si drží místa a jsou často sprostý, není s nima jednoduše řeč“(František). Jak později 

respondenti uvedli, nedá se toto rozdělení na milé na výročních trzích a nepřátelské na poutích 

aplikovat na všechny prodejce prodávajících na těchto slavnostech. Avšak tento stereotyp 

vnímání ostatních prodejců existuje. 

V rozhovoru paní Marie uvedla, že kdyby si měla vybrat mezi prodejem na pouti a 

prodejem na výročním trhu, jednoznačně by zvolila výroční řemeslný trh, jelikož je na něm 

atmosféra mnohem uvolněnější a celkový prodej na takovémto trhu je mnohem příjemnější. 

Atmosféra t r h u  a  ostatní prodejci hrají při výběru trhu, na který prodejce pojede také svou 

roli.  O tom se v rozhovoru zmínil pan Stanislav, pro kterého je atmosféra na trhu velmi 

důležitá, jelikož pak ho prodej zboží více 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 a typem ostatních prodejců. 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]. Z toho 

vyplývá, že atmosféra na trhu je jedním z důvodů, proč mají trhy vyšší návštěvnost a pro 

prodejce jsou následně úspěšnější. 

Prodejci se častěji rozhodují, že pojedou na řemeslný trh kvůli jeho klidu a tím 

vytvářejí v místě konání příjemnou atmosféru. Atmosféru vycítí návštěvníci a rádi každoročně 

výroční trh navštěvují. Díky vysoké návštěvnosti, vyšší tržbě a milé atmosféře se pak další 

rok prodejce rozhodne, že na trh pojede. Tento kruh má důležitý vliv na rozhodování, kam 

prodejce pojede. 

Vzdálenost při rozhodování, zda na určitý trh pojedou, nehraje velkou roli. Pokud má 

trh dobré doporučení od ostatních prodejců, tak respondenti uvedli, že na takový trh pojedou 

bez ohledu na vzdálenost.  
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3.4. Zjišťování informací o nových trzích 

Všichni respondenti, jako hlavní zdroj informací o dalších trzích, uvedli ostatní 

prodejce. Jedná se o prodejce, kterým důvěřují a mají s mini přátelské vztahy. 

Internet jako zdroj informací prodejci moc nepoužívají, jelikož stránky města své trhy 

vždy popíší v nejlepším možném světle. Prodejce se z takových informací nedozví to 

podstatné pro něj, sice kolik tam bude stánků, jaká je návštěvnost, jaké je složení prodejců a 

jaká je skutečná kvalita programu, zda na trhu prodávají pouze výrobci anebo jsou mezi 

prodejci zastoupeni především prodejci nakupující zboží ve velkoobchodech a na tržnicích. 

Důležitým bodem v rozhodování, zda prodejce navštíví nový trh je konkurence. Zda bude na 

trhu se svým zbožím sám, či bude jedním z mnoha. Tyto informace prodejce z internetu 

nezjistí a jak uvedla paní Marie: „ i když organizátor do telefonu slíbí, že bude trh výhradně 

řemeslný a že tam nebudou prodejci se stejným zbožím, realita je mnohdy jiná“(Marie).  

Internet prodejci jako zdroj nepoužívají a když už, tak si informace o trhu ověří u 

jiných důvěryhodných prodejců, kteří na daném trhu již byli, nebo o něm alespoň slyšeli.  

Pan František řekl, že s doporučováním trhů je to obtížné, jelikož to, že se někde 

prodávají dobře suché květiny, neznamená, že se tam budou dobře prodávat i dřevěné hračky. 

Na otázku, zda používají internetové stánky, určené pro prodejce odpověděli všichni 

respondenti zamítavě, jelikož mají svůj okruh akcí a případné nové akce, jak bylo zmíněno 

výše, zjišťují od ostatních prodejců. 

3.5. Konkurence 

Mezi prodejci na výročních trzích samozřejmě existuje konkurence. Výrobci považují 

za největší konkurenty prodejce se stejným nebo podobným typem zboží. Rivalita a 

nepřátelství se však mezi prodejci na výročních trzích nenalézá. 

Hlavní roli zde hraje, zda oba prodejci své zboží vyrábějí a dokáží to zákazníkovi 

dokázat, například předváděním výroby. Potom je konkurence největší. Jak uvedla paní 

Marie: „Lidi už dneska poznají ruční výrobky, takže pro mě není tak hrozné, když jsou na trhu 

trhovci s nakoupenýma šperkama, jako když je na trhu ještě jeden člověk, co ty šperky 

skutečně vyrábí. To je mnohem horší“(Marie).  

Pan František uvedl, že na výročních trzích, které navštěvuje, není tolik perníkářů. 

Proto na dané trhy také jezdí. Protože kdyby jel na nový trh, tak se může stát, že tam bude 

perníkářů více a budou si velmi konkurovat. O tomto fenoménu se zmínila paní Marie, která 
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ví, na jaké trhy jezdit nemá, jelikož tam jezdí jiní šperkaři. Na takovém trhu by si velmi 

konkurovali a ani jeden z nich by neměl dobrou tržbu. 

Jak je vidět respondenti nepovažují překupníky za tak velkou konkurenci. Překupníci 

jsou však u výrobců v nelibosti jelikož zhoršují atmosféru a atraktivitu trhu. 

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 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) 

V rámci přihlašování se na trh respondenti vyplňují přihlášky, ve kterých je ve většině 

případů otázka, zda své zboží vyrábějí či je popřípadě kladena otázka na živnostenský list. Na 

základě vyplněných přihlášek si organizátor může dohlédnout na to, kdo na trh přijede. Avšak 

jak respondenti uvedli, někdy se stane, že někdo, kdo své zboží nakupuje, do přihlášky vyplní, 

že je výrobcem a pak je na organizátorovi, aby v den trhu na místě rozhodl, zda prodejci 

nepovolí na trhu prodávat. Nebo to organizátorovi bude jedno, jelikož jeho hlavním cílem je 

mít na trhu co možná nejvíce stánků. V tomto bodě všichni respondenti zmiňují výhodu 

agentur pořádající výroční trhy, jelikož ty mají vlastní seznam prodejců a vědí, že oni své 

zboží vyrábějí. Zároveň výhodou agentur je, že se snaží mít na svém tříšti co možná 

nejpestřejší nabídku řemeslného zboží, tudíž na trhu nevzniká tak velká konkurence mezi 

prodejci stejného typu zboží. 
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3.6. Komunikace s organizátory 

Organizátoři trhu jsou pro prodejce zásadní, jelikož oni rozhodují, zda na trhu budou 

moci přijet. Organizátoři na většině trhů vybírají pro prodejce místa, na kterých budou moci 

postavit stánek. Podle výpovědí respondentů se prodejci nesnaží v takovýchto případech svá 

místa měnit, pokud však nejsou organizátorem přidělená místa výslovně špatná z hlediska 

zboží. Například pro prodejce perníků je velmi důležité, aby měl stánek otočený tak, že mu 

slunce bude svítit na záda. Stejně tak je to u prodejců, občerstvení, kteří většinou potřebují 

elektřinu. 

S organizátory proto respondenti se snaží vycházet a pokud možno jim vyjít vstříc. 

Například v případě, že agentura, která prodejce na trh pozvala, pořádá další výroční trh 

v jiném městě a shání stánkaře, pozve na něj prodejce, ten se jim pokusí vyhovět, pokud 

ovšem v daný termín nemá jinou tradiční akci.  

V případě, že se prodejce neshodne s organizátory a nerespektuje jejich nařízení, hrozí 

takovému prodejci, že další rok mu nebude povoleno na trh dorazit. 

Organizátoři přidělují místa na trhu. V případě, že se organizátoři městské slavnosti 

mění, snaží se prodejci u nového organizátora zajistit své tradiční místo, jelikož návštěvníci 

ho na tom místě budou hledat. Tato situace nastala u paní Marie, která prodává každoročně na 

vinobraní na Grébovce, které pořádala několik let agentura Argo. Agentura ji na začátku 

jejího působení na trhu určila místo a zákazníci si zvykly, že tam paní Marie bude mít 

každoročně stánek. Respondentka v rozhovoru uvedla, že se k ní zákazníci hlásili, že nakupují 

pouze u ní. Pak ovšem došlo ke změně organizátora a paní Marii přidělili jiné místo. „ 

normálně respektuji místa přidělen organizátory, ale tady už jsem byla na své místo zvyklá a 

zákazníci taky, tak jsem se s novými organizátory dohodla, že místo předem přiděleného místa 

budu stát přibližně na stejném místě, jako minulé roky“(Marie). 
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3.7. Rodina 

Rodina je v rámci prodeje na výročních trzích důležitým faktorem. Děti a příbuzní 

pomáhají s výrobou (pokud je to možné) a následným prodejem. Největší pomoc rodiny se 

projevuje v okamžiku, kdy jsou dva výroční trhy ve stejný termín a prodejce by se tak musel 

rozhodnout pro jeden a přišel by o zisk a v krajním případě i o místo, které by organizátoři 

přidělili někomu jinému. 

A v dalším roce by se prodejce na výroční trh nemusel dostat, jelikož nabídka 

prodejních míst je omezená a poptávka velice velká, je tomu tak například na Chodských 

slavnostech. To se stalo paní Emílii, která jeden rok nemohla přijet na výroční trh, jelikož 

byla nemocná a nikdo z rodiny ji na výročním trhu nemohl zastoupit. Když následující rok 

volala organizátorům, tak jí řekli, že její místo přidělili někomu jinému a jiné volné místo již 

nemají. Nutno podotknout, že paní Emílie daný trh navštěvovala 10 let 

Tudíž se v takových situacích prodejce obrací na svou rodinu s žádostí o pomoc. 

„Vždycky se nejdřív pokusim domluvit s dětma, protože ty vědí, co a jak a i když 

nebudou předvádět, tak je lepší tam být“(Marie). V případě paní Emílie se syn, který nejdříve 

takto pouze pomáhal, nakonec sám stal prodejcem na výročních trzích. 

Všichni respondenti mají rodiny, které jim pomáhají. Za pomoc vždy dají rodinnému 

příslušníkovi finanční odměnu, jelikož prodej na trhu není odpočinková záležitost. 

Dále se rodinná pomoc projevuje při dlouhých trzích, jako jsou Vánoční a 

Velikonoční, kdy prodejce potřebuje na stánku vystřídat, aby se v zimě mohl zahřát a dojít se 

najíst, jelikož na stáncích není povoleno mít topné zařízení. 

„Tak Vánoce si bez pomoci druhých nedovedu ani představit, protože je fakt zima stát celej 

den venku, takže jsme vždycky vděční, když nás někdo vystřídá“(František). 

3.8. Sezóna výročních trhů 

Výroční trhy jsou pořádány celoročně. Jejich největší akumulace se nachází v období 

od začátku května do konce září. V mezidobí se konají Velikonoční a Vánoční trhy, které 

však mají oproti výročním trhů mnohem delší dobu trvání. 

Běžný výroční trh je dlouhý maximálně tři dny, kdežto Vánoční nebo Velikonoční 

trhy jsou dlouhé minimálně dva týdny. 

Na základě rozhovorů s respondenty jsem sestavila časovou osu jejich prodeje na 

výročních trzích v průběhu roku a zaznamenala jsem tam i mezidobí, která respondenti věnují 
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odpočinku a přípravě zboží na nadcházející prodejní události.(viz příloha č. 4) 

Respondenti uvedli, že na začátku roku (leden, únor) mají volný čas, které věnují 

rodině, popřípadě dovolené. „Jezdíme každoročně v téhle době na dovolenou, protože v létě 

nemáme moc čas se utrhnout na delší dobu, ta jezdíme tady. Většinou tak na tři týdny. Si 

prostě odpočinout. Pak jak se vrátíme, se pustíme do práce a celej rok zase to stejný“ (paní 

Marie).  

Z výpovědi respondentky vyplývá, že tato doba je ideální k odpočinku, jelikož zbytek 

roku věnují přípravě zboží a prodeji.  

„Ono je lepší si v tuhle dobu, kdy je klid zařídit, co možná nejvíce věcí. Jako jsou návštěvy u 

doktora, různé prohlídky a operace. Manželka si například letos v lednu nechala vyndat 

osmičku, protože jinak v roce by to byl velkej problém, kdyby nemohla fungovat“(František). 

V období od konce velikonoc do konce září prodejci navštěvují trhy. Respondenti, se 

kterými jsem mluvila, nenavštěvují v tomto období trhy každý víkend. Jelikož trhy nejsou 

každoročně pořádané ve stejný termín, může mezi jednotlivými trhy vzniknout volný víkend, 

který věnují rodině a přípravě dalšího zboží. 

„Ono to vypadá, že máme spoustu času, ono to není tak snadný. Jsme svými pány, ale 

když se něco stane, jsme nemocní nebo tak nějak, tak to prostě musíme dohnat. To zboží 

musíme mít. Já už operaci kyčle odkládám hodně dlouho, protože vím, že pak nebudu moct 

dlouho nic dělat. Člověk prostě upřednostňuje práci (smích)“(Emílie). 

V období od konce září do začátku roku prodejci vyrábějí své zboží na Vánoční trhy, 

jelikož ty pro mnoho z nich představují nejdelší trhy v roce a nejvyšší zisk. 

„Vlastně se na Vánoce připravujeme celý dva měsíce, protože pak v prosinci není 

absolutně na nic čas, takže, když skončí Vánoce, ten odpočinek v lednu vážně 

potřebujem“(František). 

Po Vánočních trzích následuje období odpočinku.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala výročním řemeslným trhům pořádaným 

v České republice. 

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

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

popsány.  

Má bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V prví části se věnuji rozboru 

relevantní literatury, která je však u tohoto tématu velmi omezená. Dále jsem se v první části 

zabývala historií a typologií výročních trhů pořádaných na území České republiky. 

Ve druhé části jsem se věnovala analýze informací získaných metodou analýzy 

dokumentů, polostrukturovanými rozhovory přímo v místě konání trhu a neformálními 

rozhovory s prodejci u nich doma. 

Cílem mé práce bylo popsat historický kontext výročních trhů a způsob jakým na něj 

novodobé trhy navazují. Zda se pořadatelská města přímo odkazují na historickou tradici 

v pořádání výročního trhu, nebo si výročním trhem připomínají významnou událost, nebo má 

pořádání výročního trhu jiný důvod. Dále bylo mým cílem zjistit, kolik let již města výroční 

trhy pořádají, jaká je obtížnost vyhledávání informací o trzích na internetu, kdo organizuje 

trhy a doprovodný program. Další cíle mé práce byly spojené s analýzou rozhovorů 

s respondenty, kteří prodávají na výročních trzích. 

Cílem výzkumu bylo charakterizovat výroční trhy z pohledu prodejců, kteří své zboží 

vyrábějí. Ptala jsem se na to, jak si trhy vybírají, jak zjistili, že se daný trh pořádá, jakým 

způsobem zjišťují informace o trhu, jaká je jejich komunikace s organizátory a kdo je na trhu 

největším konkurentem. Dále jsem zjišťovala důležitost rodiny výrobce při prodeji na 

výročních trzích. V závěrečné části práce jsem se věnovala popisu roku prodejce. 

Pro analýzu dokumentů jsem zvolila internetové stránky jednotlivých trhů. Stránky 

jsem vybírala na základě kvality a kvantity poskytnutých informací.  

Pro analýzu jsem zvolila 12 výročních trhů v Liberci, Novém Jičíně, Domažlicích, 

Kadani, na hradě Kost, Jilemnici, Sobotce, Dobřichovicích, Rychnově nad Kněžnou, Mladé 

Boleslavi, Grabštejně a Úštěku. Tyto trhy jsem zvolila na základě kvality a kvantity informací 

o nich zveřejněných na stránkách pořadatelského města. 

Výroční trhy v Liberci, Novém Jičíně, Domažlicích, Kadani, na hradě Kost a 

v Jilemnici navazují na historickou tradici v pořádání trhu nebo na významnou historickou 

událost. Ve zbylých případech se jedná o městskou slavnost, která má podobu historického 
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výročních trhu bez návaznosti na konkrétní historickou událost. 

Všechna vybraná města již pořádala výroční trhy vícekrát. Více jak 20x se uskutečnily 

výroční trhy v Domažlicích, Sobotce, Kadani, Novém Jičíně. Šest analyzovaných výročních 

trhů se pořádalo přibližně 15 let. Nejkratší dobu pořádá výroční trhy hrad Grabštejn. 

 Návštěvník uvažující o návštěvě výročního trhu nalezne na internetu informace 

snadno. Tyto informace jsou přehledné, užitečné a dají se snadno najít. Prodejce na trhu už 

má hledání informací obtížnější. V některých případech mají trhy své vlastní stránky, je tomu 

tak u Chodských slavností, Soboteckého jarmarku, Císařského dne v Kadani a Úštěckém 

jarmarku. V ostatních případech musí prodejce informace složitě hledat. 

Města pořádající výroční trhy buď doprovodný program a výběr stánků zajištují samy, 

nebo si na to najímají specializované agentury. Z analýzy internetových stránek vyplývá, že 

organizací se zabývají: občanské sdružení 2x, agentura 1x, agentura a město 2x, město 5x, 

soukromá osoba 1x (viz. Tabulka). U jednoho výročního trhu se mi nepodařilo zjistit 

organizátora.  

Nejčastějším organizátorem zkoumaných trhů je město, či jeho kulturní středisko. 

Tento výsledek se vzhledem k malému vzorku zkoumaných případů nedá aplikovat obecně. 

Avšak poskytuje alespoň základní představu o to, kdo se věnuje organizaci výročních trhů.  

V další části své práce se věnuji analýze polostrukturovaných rozhovorů a 

neformálních rozhovorů s respondenty.  

Při výběru trhů respondenti dodržují rozpis trhů, na které každoročně jezdí. 

Respondentka Marie navštíví každý rok šest výročních trhů, Velikonoční trh v Praze a 

Vánoční trh v Praze. Dále navštíví dvě poutě, které nejsou koncipovány jako řemeslné trhy. 

Respondent František navštíví ročně osm trhů, dvě poutě a velikonoční a vánoční trhy 

v různých městech a vesnicích ve Středočeském kraji. A na závěr respondentka Emílie, 

v současnosti v důchodu, ročně navštíví tři trhy. 

Respondenti si při výběru trhů upřednostňují výroční trhy před poutěmi a vzdálenost 

při výběhu trhu není důležitá. 

Jako nejlepší zdroj informací o nových trzích jsem na základě analýzy rozhovorů 

identifikovala ostatní prodejce. Internet je respondenty považován za sekundární zdroj 

informací o trhu. 

Konkurence existuje mezi prodejci stejného typu a kvality zboží. Respondenti 

nepovažují za velkou konkurenci prodejce, kteří své zboží nakupují ve velkoobchodech. 

Komunikace s organizátory je pro prodejce na výročních trzích důležitá a prodejci se 

snaží s organizátory udržovat dobré vztahy, jelikož jsou to organizátoři, kdo rozhoduje, zda 
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příští rok na trh budou moci přijet. Zároveň se prodejci snaží organizátorům vyhovět a 

nezpůsobovat problémy. 

Období prodeje na výročních trzích má hlavní sezónu od začátku května do konce září. 

V tomto období prodejci každý víkend prodávají na trzích po celé České republice a 

v mezičase vyrábějí své zboží. V období říjen prosinec se věnují přípravě zboží na Vánoční 

trhy. Od ledna do Velikonočních trhů mají prodejci volný čas, kdy jezdí na dovolenou, 

chystají se na novou sezónu a zařizují si osobní věci. 
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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 

 
 
 

Příloha č. 2:Základní informace o respondentech 2 (tabulka) 

    D
oba 
účasti 
na 
trzích 

  
Ekonomický důvod 
účasti na trzích 

  
Délka 
rozho
voru Jméno Věk Řemeslník/

Překupník Místo rozhovoru 

František 56 1
  

Řemeslník Výhradní zaměstnání u pana Františka doma 13
  Marie 50 1

  
Řemeslník Přivýdělek u paní Marie doma 10

  Emílie 66 1
  

Řemeslník Výhradní zaměstnání u paníEmílie doma 11
  

 

Příloha č. 3: Mapa výročních trhů
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Příloha č. 4: Graf sezónního prodeje (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Analyzované trhy (tabulka) 

  počet obyvatel kolik let délka (dny) návštěvnost organizátor počet stánků 

Jilemnice 5500 19 1 stovky nezjištěno nezjištěno 

Hrad Kost x  6 2 nezjištěno město nezjištěno 

Úštěk 2800 18 1 10 000 agentura nezjištěno 

Grabštejn  x 2 2   hrad nezjištěno 

Rychnov n. K. 11000 5 2 3 000 město 50 

Sobotka 2500 27 1 8 000 občanské sdružení 110 

Kadaň 18000 23 1 16 000 občanské sdružení 250 
Mladá 
Boleslav 44000 16 1 nezjištěno agentura + město 120 

Nový Jičín 23500 22 3 35 000 město nezjištěno 

Liberec 105000 16 1 tisíce agentura nezjištěno 

Dobřichovice 3500 12 1 nezjištěno agentura + město nezjištěno 

Domažlice 11000 61 3 80 000 město 210 
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