Cena
(Kč)

1000–
2000*
400
499
300–
1500*

Private Walks

Prague quest 1: From
Vaclav To Moses

Pražská „nej“

City Center Jogging

CityQuester

Coruppt Tour

Czech Rnning
Tours

1500

Beer Garden Tour

1500

Letná Tour
1500

590

Alternative Walking
Tour of Prague

Žižkov |Tour

1200

1300

Prague Brewery Tour

Prague Stag

3200

Private Foodie Tour

Private Shopping Tour 2400

Název prohlídky

Born in Prague

Bohemian
Alternative Bar

Beyond the
Mainstream

Beer Prague

Alena Guide

Název podniku/
firmy

1,5

2,5–3,5

2,5

4–7

6

6

6

3,5

3

3

4

3

Délka
(hodina)

15

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

10

20

20

neuvedeno

neuvedeno

Maximální počet
osob ve skupině

Jungmannovo
náměstí
metro Muzeum

korupce
běh, památky, kultura

Václavské náměstí

kdekoliv

gastronomie, zajímavá místa
poznávání Prahy pomocí
úkolů

Náměstí Republiky

gastronomie, kultura

Náměstí Republiky

gastronomie, kultura

Náměstí Republiky

Václavské náměstí

historie, umění, graffiti

gastronomie, kultura

Vodičkova

Vodičkova

gastronomie, pivo, kultura
gastronomie, pivo, kultura

kdekoliv

kdekoliv

Místo setkání

gastronomie, kultura

nakupování

Téma

Přílohy

Příloha č. 1: Přehled nabízených netradičních organizovaných
prohlídek Prahou

I

II

600–
1200*
550

Prague Cafe Tour

The Dark Shadows of
the Old Town

My Prague Tours

Prague Behind
the Scenes

Prague
Alternative Torus

Mysterium Tours

Unknown Downtown
400

800

2000

I Like Veggie Food
Tour

ILikeVeggie

Prague Behind the
Scenes

400

Czech Beer Culture
Tour

Good Tours

500

1500–
2600*

Pub Tour

Prague Alternative
Tour

1000–
2000*

Ghost Tour

550

400–
2000*

Running Beer Tour

The Black Angels of
Prague Castle

300–
1500*

Vista Run

Friendly Walks

300–
1500*

Riverside Run

2,5

4,5

3

2

2

3

4

3

3

1,5

2

1,5

1,5

8

8

10

15

15

6

6

20

neuvedeno

neuvedeno

15

15

15

kultura, historie

kultura, historie

Náměstí Republiky

Náměstí Republiky

Prašná brána

historie, umění, graffiti

Staroměstské
náměstí

legendy, strašidelné příběhy

Malostranské
náměstí

kdekoliv

gastronomie, kultura, historie

legendy, magie, alchymie

Masná, Rybná

Rudolfinum

gastronomie, pivo, kultura
gastronomie, kultura

Staroměstské
náměstí

gastronomie, pivo, kultura

metro Muzeum

běh, gastronomie, pivo,
kultura
Staroměstské
náměstí

metro Malostranská

běh, památky, kultura

strašidelná Praha

metro Vyšehrad

běh, památky, kultura

III

Pragulic

PragueWalks
350
250
(350)
250
250

Karim (Karim
Unlimited)**

Václav

Helča

300

Communism Walk
Prague

Ghost Tour Prague

Undergrounf Tour

3

2–3

2–3

2,5–5

1,5

1

1

700–
1200*

Night Tour

3

400

600–
1000*

Daylight Tour

3

2,5

500

Prague By Night
Walking Tour

4

5

3,5

600

2400

2600

Delicious Food Tour

Scrumptious Food
Tours

600

Communism & Bunker
tours

Prague Subway System
Tour
Prague Special
Tours
Ghost, Legends and

Prague Photo
Tours

Prague Local
Friends

Prague Food
Tours

Prague
Extravaganza

20

20

20

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

7

9

10

Pařížská
Hlavní nádraží
OD Kotva
Hlavní nádraží

historie
bezdomovectví, historie,
drogy
bezdomovectví, historie
bezdomovectví, drogy

Pařížská

Malé náměstí

legendy, historie, podsvětí
legendy, strašidla, duchové

Malé náměstí

Kdekoliv

Kdekoliv

Národní třída

Křižíkova

Náměstí Republiky

Prašná brána

metro

fotografování, historie,
zajímavá místa

fotografování, historie,
zajímavá místa

historie

gastronomie, kultura

gastronomie, kultura

historie

IV

250

Zuzka

700–
3500*
500–
1500*

Prague Streets Vibes

Communism Tour

ŽižkovTours

City Center Tour
400

2–3

2

3,5

3

4

4

Prague Off The Beaten 800–
Paths
3500*

2700

Prague Foodie Tour

2

3,5

500–
1200*

Into the Green
(mírná/pokročilá)

1,5

1

2–3

2–3

2–3

Traditional Czech Food 2700
Tour

500–
1200*

Compact Prague
(přiměřená)

World War II in World War II in Prague 600
Prague Tour
Tour

When in Prague

ThikPrague

Taste of Prague

Running Tours
Prague

250

Robert

Instant Prague (snadná) 500–
1200*

250

Pepa

15

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

9

9

4

4

4

20

20

20

Náměstí Republiky

bezdomovectví, historie,
drogy

Prašná Brána
Národní

kultura, památky, historie

Letná (stroj času)

kdekoliv

kdekoliv

Haštalská

historie

historie

umění, kultura

umění, kultura

gastronomie, kultura

Haštalská

kdekoliv

běh, památky, kultura
gastronomie, kultura

kdekoliv

běh, památky, kultura

kdekoliv

Smíchovské nádraží

bezdomovectví, historie,
vlaky

běh, památky, kultura

Pohořelec

bezdomovectví, historie,
architektura

V

400
400

Žižkov Tour

Beer Tour Around
Žižkov
2–3

2–3

2–3

15

15

15

Náměstí Míru
Tachovské náměstí
Tachovské náměstí

kultura, památky, historie
kultura, památky, historie
gastronomie, kultura

Pozn.: seřazeno abecedně podle názvu podniku/firmy, cena je uvedena za dospělou osobu
* cena záleží na počtu osob ve skupině, ** prohlídka Karim Unlimited je rozšířená prohlídka, která má 2 části, nejprve návštěvníci absolvují prohlídku Karim (1.
část), a poté následuje 2. část prohlídky.

Zdroj: TripAdvisor (2017): Thinks to do in Prague. Dostupné online z https://www.tripadvisor.cz/Attractions-g274707-Activities-c42-t183,224
Prague_Bohemia.html (14. 6. 2017), Alena Guide (2015): Tours. Dostupné online z http://www.alenaguide.com/tours (14. 6. 2017), Beer Prague (2017): Tours.
Dostupné online z https://www.beerprague.com/#tours (14. 6. 2017), Beyond the Mainstream (2016): Alternative Prague Tours. Dostupné online z
http://beyondthemainstream.cz/tours/alternative-prague-tours/ (14. 6. 2017), Bohemian Alternative Bar Tours (2017): About us. Dostupné online z
http://www.bohemianalternativebartours.com/portfolio/about-us/ (14. 6. 2017), Born In Prague (2015): Day in Prague. Dostupné online z
http://www.borninprague.com/dayinprague.html (14. 6. 2017), CityQuester (2017): Tours. Dostupné online z https://www.cityquester.com/ (14. 6. 2017), Corrup
Tour (2017): Cíle. Dostupné online z http://www.corrupttour.com/cs/cile/ (14. 6. 2017), Czech Running Tours (2010): Tours. Dostupné online z
z
online
Dostupné
Tours.
Prague
(2014):
Walks
Friendly
2017),
6.
(14.
http://www.czechrunningtours.com/tours-/prague-/
http://www.czechrunningtours.com/tours-/prague-/ (14. 6. 2017), Good Prague Tours (2016): Tours. Dostupné online z https://www.goodpraguetours.eu/tours/ (14.
6. 2017), ILikeVeggie (2017): I Like Veggie Tour. Dostupné online z http://ilikeveggie.com/#dinner-tour (14. 6. 2017), My Prague Tours (2017): Prague Café
Tour. Dostupné online z http://www.mypraguetours.com/prague-cafe-tour (14. 6. 2017), Mysterium Tours (2017): Prague Private Tours. Dostupné online z
http://www.mysteriumtours.com/prague/private-tours-en (14. 6. 2017), Prague Alternative Tours (2017): Prague Alternative Tour. Dostupné online z
http://www.praguealternativetours.cz/prague-alternative-tour/ (14. 6. 2017), Prague Behind The Scenes (2015): Tours. Dostupné online z
http://praguebehindthescenes.com/#tours (14. 6. 2017), Prague Extravaganza (2017): Communism Bunker Tour. Dostupné online z
http://extravaganzafreetour.com/communism-bunker-tour/ (14. 6. 2017), Prague Food Tour (2017): Tours. Dostupné online z http://www.prague-food-tour.com/
(14. 6. 2017), Prague Local Friends (2017): Prague by Night. Dostupné online z http://www.praguelocalfriends.com/en/prague-by-night/ (14. 6. 2017), Prague
Photo Tours (2017): About us. Dostupné online z http://praguephototours.com/about-us/ (14. 6. 2017), Prague Special Tours (2017): About us. Dostupné online z
http://www.prague-special-tours.com/ourteam (14. 6. 2017), Prague Walks (2017): Walks. Dostupné online z http://praguewalks.com/en/Walks (14. 6. 2017),
Pragulic (2013): Přehled prohlídek. Dostupné online z http://pragulic.cz/prehled-prohlidek/ (14. 6. 2017), Running Tours Prague (2015): Find Your Running Routes
in Prague. Dostupné online z http://www.runningtoursprague.com/ (14. 6. 2017), Taste of Prague (2017): Food Tours. Dostupné online z
https://www.tasteofprague.com/ (14. 6. 2017), Think Prague (2017): Tours. Dostupné online z https://www.thinkprague.com/cs/tours (14. 6. 2017), When in Prague
(2017): Tours. Dostupné online z http://www.wheninprague.cz/tours (14. 6. 2017), World War II in Prague (2017): About the tour. Dostupné online z
http://www.ww2inprague.com/About-the-tour (14. 6. 2017), Žižkov Tours (2017): Tours. Dostupné online z http://zizkovtours.cz/ (14. 6. 2017), vlastní zpracování
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Vinohrady Tour

Příloha č. 2: Vzor souhlasu s nahráváním a využitím rozhovoru

INFORMOVANÝ SOUHLAS S NAHRÁVÁNÍM A
VYUŽITÍM ROZHOVORU
zaznamenaného pro účely bakalářské práce Nikoly Voborníkové s názvem

ALTERNATIVNÍ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU: NETRADIČNÍ
PROHLÍDKY PRAHOU

Žádám Vás o souhlas s poskytnutím materiálu získaného z rozhovoru ve formě audio
nahrávky pro bakalářskou práci vedenou na katedře Sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor, který s Vámi bude
zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné
výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány výhradně anonymně.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Nikole Voborníkové pro účely výše vypsaného
výzkumu a s jeho nahráváním.

Jméno: ……………………………………………….
V Praze dne: ………………………………………
Podpis:
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s průvodcem Prague Alternative Tours
T = tazatel, R = respondent
T: Jak jste se dostal k profesi průvodce?
R: To bylo docela jednoduchý, já jsem z židovské rodiny a moje babička vyrostla v Anglii,
utekla před nacismem do Anglie a tam byla vychovaná v nějakým kostele. Po válce přijela
zpátky, a pak přišli komunisti, babičky sestra se dostala nějaký způsobem za hranice, ale
babička to nezvládla, takže zůstala tady a narodila se jí máma. Babička byla jedna z mála lidí,
kteří uměli perfektně anglicky, takže to přenesla na mámu a pak jsem se to tedy naučil taky.
Máma, jelikož jsme měli příbuzný v cizině, nemohla studovat, nakonec jí sice povolili studovat,
ale vybrali jí, co bude studovat. Takže studovala stavebního inženýra, ale úplně to nesnášela,
protože k tomu byla svým způsobem donucena, takže hned po revoluci, s tím přestala a začala
dělat průvodce, protože byla fakt jedna z mála, která uměla dobře anglicky a zajímala se
vždycky o historii a tak. Já jsem na tom vlastně vyrostl, tak jsem při škole dělal klasický túry,
který mi máma dohodila, ale úplně to nebyl můj šálek kávy. Já jsem se vždycky pohyboval
kolem graffiti a nějaký umělecký scény, takže to nějak pak vyplynulo, že jsem chtěl něco si
vydělávat a dělat něco, co mě baví, předávat lidem informace a tak. Zjistili jsme, že v Berlíně
kamarádi dělají nějaké alternativní túry, tak jsme to začali nabízet tady a stalo se to docela
populární, takže to děláme doteď.
T: Jaký je zájem o tento typ prohlídek?
R: No tak teď trochu menší, je to takový niche (specifický, pozn. aut.) produkt tahle túra.
Většina těch turistů sem jede za úplně něčím jiným, chtějí vidět ten Karlův most, Pražský hrad.
Průměrně tu jsou lidi 2 dny, takže stihnou zajít na ten Hrad, zjistí, že je tu levný pivo, tak zajdou
na pivo a druhý den zase jedou jinam. Tahle túra je pro lidi, který se zajímají o umění, chtějí
poznat to město víc do detailu, poznat se s někým místním a opravdu se něco dozvědět o té
současný kultuře a umění. Není to určitě věc, za kterou sem ty lidi primárně jedou. Třeba v tom
Berlíně to frčí daleko víc, protože to město je tím známý a ty lidi jedou přímo zatím, zatímco
sem lidi jezdí za úplně jiným cílem. No, takže s tím docela bojujeme, navíc teď už nejsme
jediný, kdo tohle nabízí. Když jsme začali něco takového, tak jsme byli opravdu jediný, teď už
je takových možností víc. Takže rok od roku je to těžší a těžší, víc byrokracie s tím, s hotely je
těžký se domluvit, teď jsou velký společnosti mezinárodní, který dělají ty túry a ty přeplácej,
v hotelích platí víc provize. No není to taková sranda, jak to třeba vypadá zvenku.
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T: Jaký typ turistů vyhledává Vaše prohlídky?
R: 60 % budou takový mladší turisti kolem 20 – ti let, kteří většinou studují něco spojeného
s uměním a celkově jsou to lidi, který mají vyšší vzdělání. Ale máme lidi od 15 do 90 let,
zhruba. Třeba včera jsem měl lidi, kterým všem bylo přes 70 let a super si to užili. Jsou to
většinou prostě lidi, který dělají něco spojeného s uměním, a to je většinou hlavní důvod, proč
přijdou. Většinou jsou to turisti, který si naši prohlídku nechají na poslední den, co tu jsou a pak
teprve objeví, co všechno mohli vidět. Zjistí, že je to, co chtěli vidět, ale neměli šanci na to
narazit v tom turistickým průvodci, který se nabízí.
T: Jaké převažují národnosti turistů?
R: No to je takové klasický rozložení, nejvíc je samozřejmě Němců, kterých je tady největší
procento, spousta lidí je z takových zemí, kde si můžou dovolit cestovat, takže Austrálie,
Anglie, Nizozemsko, Švýcarsko. Minulý rok jsme měli hodně lidí z Brazílie, kde byl program
pro studenty, že mohli konečně cestovat v Evropě, takže jsme jich měli hodně, těch studentů.
Hodně i z Izraele. Málokdy se stane, že by se přihlásil Čech, túry jsou ale vždy v angličtině.
T: Přihlašují se spíše jedinci nebo skupiny?
R: Nejvíce se přihlašují páry, pak menší partičky kamarádů, ale i jednotlivci.
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s průvodcem Beyond the Mainstream
T = tazatel, R = respondent
T: Jak jste se dostal k profesi průvodce?
R: K průvodcovský profesi jsem se dostal naprostou náhodou. Bylo to jednou, já jsem studoval
na Filozofický fakultě psychologii a šel jsem prostě po katedře a viděl jsem tam letáček, kde
bylo – hledáme průvodce a podmínkou byl anglický jazyk. Já jsem se tou dobou akorát vrátil
z Irska, kde jsem pracoval jako dobrovolník a přišlo mi to zajímavý, že by to mohla být
zajímavá forma brigády, fajn zaměstnání. Říkal jsem si, že tam nějak uplatním tu angličtinu,
tak jsem moc nepřemýšlel a ozval jsem se a hned to vyšlo, to bylo vlastně v roce 2010.
T: Proč vykonáváte práci průvodce?
R: Během studia to pro mě byla zajímavá práce, naučil jsem se dobře přednášet před lidmi, taky
rád hovořím česky a anglicky na denní bázi, to mi vyhovuje mít ten jazyk aktivní. Já jsem dělal
hlavně prohlídky komunismus a atomový kryt. Mě hodně zajímá československá historie 20.
století. Prostě mě baví lidem o tomto všem říkat a podávat jim nějakou určitou zprávu o tom,
co se tady událo, děje teď a podobně. Mě zajímá především moderní historie a současnost něž
prostě nějaký starší věci, ke mně to příliš nepromlouvá, myslím si, že to nemá velký význam
pro můj současná život, spíš mě zajímají politický a sociální události současný a lehce minulý,
který formují tu současnou situaci.
T: Jaký je zájem o tento typ prohlídek?
R: No, jestli myslíte ten komunismus, co jsem dřív dělal, tam ten zájem je dost velký, to je
prohlídka, u které lidi říkají, že je to trochu mimo ten mainstream, ale vlastně není, vlastně je
to mainstream. Mainstream je samozřejmě Hrad a takové věci, ale potom jako moderní historie
a komunismus a ten kryt, to je docela prohlídka, o kterou je veliký zájem, ta je komerčně vysoce
úspěšná. Co se týče našich alternativních prohlídek, tak tam si myslím, že zájem o to je, a že
o to zájem rozhodně roste, především mezi mladými lidmi, ale nejtěžší je se k těmhle lidem
dostat, protože reklama je drahá a taky někdy je u nich problém to, že nejsou ochotný za to tolik
platit. V současné době je velký fenomén free tour, kteří mají velký zájem, ale je to hlavně
mainstream a free tura je pro mě o ničem, pro mě je o ničem túra, kde je 30, 40 lidí, kde je
nějaký Američan, který tady bydlí tři čtvrtě roku a vypráví lidem o naší historii, se kterou nemá
naprosto žádný spojení a nemá žádný spojení s těmi lidmi. Prostě ty lidi tam jdou na hodinu,
mně to přijde, že je to prostě vrchol toho konzumu, že cestování se stalo velmi konzumní
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záležitostí a ta free túra je něco, co se má udělat, ty lidi si to odškrtnou na tom svým diáři a tím
to končí. Pro mě tohle je o ničem, pro nás má smysl s těmi lidmi vstoupit do nějakého vztahu,
strávit s nimi nějaký čas, předat jim nějakou informaci, která může být zajímavá pro jejich
současný život.
T: Jaký typ turistů vyhledává Vaše prohlídky?
R: Rozhodně mladší lidi, tím myslím v rozmezí 20 až 30 let, to bude asi nejvíc. Většinou to
budou studenti vysokých škol, jsou to lidi s nějakým vyšším socioekonomickým statutem,
protože cestovat do cizí země si nemůže dovolit každý člověk nebo to není na jeho žebříčku
priorit a zájmů. Myslím, že to se vzděláním souvisí. Ale pak máme i druhou takovou skupinu
lidí třeba ve věku okolo 50 let. K nám chodí lidi, kteří už všechny ty města viděli a je to furt to
samý a teď je opravdu zajímá něco autentického, něco odlišného, něco rozdílného. Jsou to lidi,
kteří se více zajímají o to město, chtějí vidět něco opravdu místního, kulturu a poznat se s lidmi
tady, to bývá důvod, proč k nám přijdou.
T: Jaké národnosti převažují?
R: My se soustředíme jenom na cizince, kde je to různorodé. Vůbec se nesnažíme zaujmout
český trh, protože naše túra trvá 3 hodiny a stojí 590 korun a myslím si, že málo Čechů je
ochotných tuhle cenu zaplatit. Já se jím nedivím, mají pocit, že na ty místa se můžou dostat
sami, ale vždycky když jsme brali Čechy na naši prohlídku, tak vždycky byli hodně nadšený
a byli překvapený, co tady v Praze vlastně vůbec všechno je, protože místa jako Klinika, dobře,
to je ještě docela známý místo, ale Žižkostel, Unijazz, Nákladový nádraží Žižkov. Tyhle místa
spousta lidí nezná, spousta lidí, co jsou rodilý Pražáci nebo natož lidi z Český republiky, který
třeba v Praze nežijí. Takže jako baví nás dělat i pro Čechy, ale v současný době to není
komerčně pro nás zajímavý. Protože my taky děláme to, že skupina má maximálně 10 lidí,
prostě neděláme masový turismus, protože by to ničilo ty místa, na který my chodíme, a protože
nás to nebaví.
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T: Přihlašují se spíše jedinci nebo skupiny?
R: Hodně často páry a jednotlivci. Velký skupiny bohužel nemáme, mrzí nás to, snažili jsme se
navázat spolupráci s nějakýma vysokými školami, s programem Erasmus a podobně a zatím se
to moc nedaří, ale rozhodně je to nějakým způsobem kanál, do kterého my chceme směřovat,
ale zatím tahle spolupráce moc neprobíhá, takže primárně to jsou prostě lidi, co cestují ve dvou
nebo sami.
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Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s průvodcem Pragulic
T = tazatel, R = respondent
T: Jak jste se dostal k profesi průvodce?
R: K Pragulic jsem se dostal před 5 – ti lety, kdy jsem hrál v bezdomoveckém divadle, tam jsem
byl osloven lidmi z Pragulic a nabídku jsem přijal. Jsem součástí od úplného začátku, vlastně
celých 5 let.
T: Proč vykonáváte práci průvodce?
R: Baví mě na tom ty lidi a jejich zájem o tuto problematiku. Baví mě lidem ukazovat to, čeho
si běžně nevšímají a donutit je, aby nad tím začali přemýšlet.
T: Jaký je zájem o tento typ prohlídek?
R: Zájem je poměrně velký, lidi se to dozví přes web nebo si to řeknou mezi sebou. Počet lidí
se zvedá každý rok a moje prohlídky jsou vyprodané, někdy na 2 či 3 týdny dopředu.
Na ostatních prohlídkách je ale taky plno. Uděláme třeba 11 prohlídek za týden, v sobotu jsme
měli třeba 5 prohlídek, že se to tak třeba různě sejde. Ale když to srovnáme s těmi velkými
hráči v oblasti cestovního ruchu, tak jsme velmi, velmi malý.
T: Jaký typ turistů vyhledává Vaše prohlídky?
R: My to máme poměrně široké, vlastně od začátku je to plus mínus 40 % zahraničních turistů,
60 % turistů tuzemských, což je způsobeno samozřejmě neznalostí jazyků u bezdomovců,
i když máme překladatele, tak to není takové. Ale lidé z Česka se o tuto problematiku víc
zajímají. Ty cílové skupiny se trošku odvíjejí od toho, jak se to propaguje. Takže u nás vlastně
hodně dělají skupiny, které jsou nasmlouvané třeba přes nějaké incomingové cestovní agentury,
anebo jsou to skupiny tady z Čech, což jsou třeba pracovní týmy, a to potom samozřejmě dělá
hodně když to máte těch 20 lidí v té skupině. Těch jednotlivců je samozřejmě míň. Věkově se
to pohybuje, nějaký ten typický zákazník bude žena kolem 30 – ti let, vyšší vzdělání a nějaká
vyšší střední třída a sociální cítění, to je tedy profil typického zákazníka. Hodně se nám tam
vlastně objevují i rodiny, berou i velmi malé děti, větší děti, senioři chodí taky, lidi s různým
postižením na vozíku, slepci, měli jsme i hluchoněmé. Samozřejmě studenti, školy. Vlastně
každá ta cílová skupina je každá jiná.
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T: Proč zrovna tyto typy turistů vyhledávají Vaše prohlídky?
R: Tím, že my to máme takhle široce zastoupené, samozřejmě třeba těch seniorů bude jako
minimum, nebo těch skutečně malých dětí. Ty prohlídky jsou vlastně takovým typem
volnočasové aktivity, takže asi proto to máme tak pestré, protože člověk, který bude hledat
nějakou aktivitu na den, na večer ve volném čase, tak je pravděpodobné, že narazí na ty
prohlídky a bude mít zájem na to jít. Školy zase kvůli tomu, že to je nějaká vzdělávací aktivita.
Většinou jsou to lidi, co jsou tak nějak uvědomělí. Pak třeba chodí děti z děcáku, aby viděly,
co se může stát, až budou vypuštěni ven. Má to i preventivní ráz.
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Příloha č. 6: Přepis rozhovoru s majitelem Prague Alternative Tours
T = tazatel, R = respondent
T: Jakou právní formu má Prague Alternative Tours?
R: Jsme normálně živnostníci oba. Je to nějakým způsobem ziskový no.
T: Proč a jak tyto prohlídky vznikly?
R: Vzniklo to, protože jsme chtěli podpořit naše kamarády, který dělají různý akce a aktivity
s touhle tématikou a pořád jsme se pohybovali kolem toho. Měl jsem přehled o tom, jak tady
fungují ty túry a ten byznys kolem toho, od mámy. Ale tohle mě vždycky zajímalo, kdykoliv
jsem jel někam do zahraničí, tak jsem vyhledával informace nebo zážitek takového typu.
V Praze tohle chybělo, tak jsme to udělali. Celkově mě ale baví, že spoustě lidem otevíráme
oči, že jim ukazujeme ty alternativní přístupy k životu nebo co je vlastně možný v té Praze
poznat. Rád se pohybuju kolem takových věcí, kolem toho, kde jsem vyrostl, a tak je to pro mě
svým způsobem zábava.
T: Kolik máte k dispozici průvodců?
R: Jsme na to teď jen dva. Jen my dva to fakt děláme aktivně. Když je někdy větší skupina,
která má zájem o túru v němčině, tak někoho musíme sehnat a je to opravdu těžký, aby ten
člověk rozuměl těm tématům, aby se v tom vyznal, uměl to nějak předat dál. Málo kdo to
splňuje.
T: Máte v nabídce více typů prohlídek?
R: Jen tuhle jednu a pak děláme privátně, kdy někdo řekne, že ho zajímají nějaký konkrétní
témata, snažíme se jim někoho sehnat, máme spoustu kamarádů, kteří se zajímají o umění,
architekturu, historii. Ono je s tím fakt dost práce, my se snažíme, aby to bylo opravdu zajímavý
a aktuální a docela nás to zaměstnává. A tím, že jsme na to jen dva, tak je to docela složitý ještě
dělat k tomu něco dalšího. Snažíme se to nabízet každý den, ale ne každý den lidi přijdou, občas
tam stojíme a nikdo nepřijde.
T: Jsou prohlídky stále alternativní nebo už směřují spíše k masovému cestovnímu ruchu?
R: Myslím si, že jo. Například v tom Berlíně, už to spěje k masovému turismu, je o to zájem,
a navíc tam ten koncept často kopírují cestovky, firmy, vidí v tom ten potenciál toho zisku,
okopírují celou tu túru, vůbec se nezajímají o ty umělce, jen se naučí nějaký skripta, ty
převypráví, ale nic nedávají zpátky těm komunitám. Takhle to my dělat rozhodně nechceme,
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máme výhodu nebo nevýhodu, že to tady v té Praze tak atraktivní není, takže ta konkurence
není až tak vysoká.
T: Kam spěje Vaše činnost? Jaký máte cíl?
R: Původní plán byl, že bychom měli svoji galerii nebo nějaký prostor, kde by se mohly
odehrávat různý věci, něco jako kde by bylo seskupení umělců, který my bychom byli schopný
nějak propagovat a zprostředkovat jim styk s těmi turisty. No prostě takový showroom.
Nicméně to jsou cíle, kam už asi nedospějeme. Na začátku jsme si mysleli, že by to šlo, v tom
Berlíně to generuje docela velký peníze, ale nakonec jsme zvolili tuhle formu. My se snažíme
lidem zprostředkovat nějaký zážitek, kde opravdu mají možnost se potkat s těma místníma
lidmi a vidět, že to město žije. To si myslím, že je hodně důležitý, a to je náš cíl.
T: Mají prohlídky vliv na město? Jaký?
R: Já si myslím, že určitě. Každopádně my jsme oslovovali CzechTourism a vůbec nemají
zájem s námi spolupracovat. Nám přijde, že se snaží opravdu držet ty turisty v tom centru
a o takový projekty nemají vůbec zájem. Takže od nich žádnou podporu nevidíme. Každopádně
já si myslím, že to určitě prospívá těm lokalitám, který jsou teď míň turisticky zajímavý. Taky
to prospívá místům, který navštěvujeme a určitě to otevírá oči těm turistům, že Praha není
opravdu jen Karlův most a Pražský hrad, ale že se tady opravdu žije, že tady lidi něco produkují,
že tady je nějaká kultura, což se na klasické prohlídce nemají šanci dozvědět. Když jsou v tom
centru, není to nic autentického. Praha se takhle vůbec neprezentuje a nepodporuje ty místa jako
třeba galerie. Lidi, který projdou jen tím centrem, čekají frontu, než se dostanou někam a vidí,
jak tu prodávají ruský bábušky, mají z toho pak smíšený pocity, a to asi není to, jak by se to
město mělo prezentovat.
T: Jak se o Vás dá dozvědět?
R: Je hrozně těžký se k těm turistům dostat, my jsme omezený nějakým rozpočtem, ty velký
firmy si můžou dovolit marketing na internetu, roznášet letáčky. V každým hotelu se teď platí
a 50 % ceny té túry se dává recepčnímu na hotelu, což si my s těmi cenami a s návštěvností, co
máme, absolutně nemůžeme dovolit. Naštěstí k nám chodí spíš ty mladší lidi a často dělají
nějaký blog nebo točí videa, takže takový články o nás vyšly, máme Facebook, Instagram, taky
TripAdvisor, kde asi polovina zákazníků je přes něj, přes ty recenze tam. Taky pak doporučení
navzájem mezi lidmi no. Často dochází na webech k přeprodeji těch túr, ale to se nevyplatí, pak
z toho vidíte půlku peněz, a hlavně je to i hrozně komplikovaný s tou byrokracií, co přišla
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s Babišem. Když chcete mít třeba letáčky někde, tak jim hodně zaplatíte. PIS i CzechTourism
mají nabídku, že vám roznesou letáčky, ale pro nás je to prostě nereálný, takovou částku
zaplatit. Nemají zkrátka zájem na tom, tohle nějak podpořit.
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s majitelem Beyond the Mainstream
T = tazatel, R = respondent
T: Jakou právní formu má Beyond the Mainstream?
R: My jsme 2 živnostníci, my tomu jako říkáme firma, ale reálně jsme oba OSVČ.
T: Proč a jak tyto prohlídky vznikly?
R: Jsme vlastně 2 kamarádi, jsme kamarádi 25 let a vzniklo to z toho, že jsme dlouho pracovali
jako průvodci pro někoho a pak jsme se rozhodli, že chceme mít něco svého z finančních
důvodů a z důvodu toho, že nás baví nezávislost a mít něco svého, něco vytvářet a realizovat
nějakou vizi, která je naše. Vzniklo to, protože jsme prostě chtěli dělat něco fakt odlišného
a ukázat těm lidem, jaký to město třeba je, jaký má sociální problémy, a i takovou tu nějakou
skrytou část nebo temnější část. Velkou inspirací pro nás byla túra, kterou jsme absolvovali
v městě Medellín a to byla alternativní free túra, kde nás vzali do zajímavých míst a prostě byla
to taková velmi příjemná zpověď toho průvodce. Říkal nám něco o té identitě těch lidí, ukazoval
nám, jak ty lidi žijí, co se tam změnilo za posledních třeba 10 nebo 20 let. To byla skvělá túra,
to byla jedna z přímých inspirací, pro to, co děláme my.
T: Kolik máte k dispozici průvodců?
R: V současný době jsme de facto 2, ale máme jednoho průvodce, který se nám zaškoluje a pak
máme jednoho průvodce, který víme, že by pro nás byl schopný odprovádět v němčině. Zatím
je túra jenom v angličtině.
T: Máte v nabídce více typů prohlídek?
R: Konkrétně jako Beyond the Mainstream máme jen jednu prohlídku, takhle fixní, pak úplně
mimo máme tu pivní túru, a ještě uvažujeme nad jedním takovým výletem někam za Prahu.
T: Jsou prohlídky stále alternativní nebo už směřují spíše k masovému cestovnímu ruchu?
R: Nesměřují a nebudou, my o to nemáme zájem, ani nechci být nějaký vlastník, podnikatel
a mít nějakou velkou společnost, pro mě to není způsob podnikání, který je mi příjemný. Mně
už to, že občas musím někoho najmout, dělá opravdu morální problém. My mimo děláme ještě
jeden projekt, který je mainstreamovější, což je alternativní túra o pivu, ale zase je to trošku
do alternativy, že ukazujeme prostě nějaký autentický bary a hospody na Žižkově. Tak tam jsme
byli ochotní jít trochu do mainstreamu a tam nám třeba jde víc o peníze, ale prostě tady za tím
Beyond the Mainstream tam je to spíš naše osobní výpověď, je to výpověď o našem životě. Je
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strašně těžký sehnat průvodce na tohle, protože prostě chceme člověka, který je schopný se
s lidmi nějak bavit, nebude nikoho odmítat a na základě toho k nám budou chodit třeba různý
lidi. My se zaměřujeme třeba na lidi s LGBT komunity, takže prostě nějaká tolerance je určitě
jedna ze základních hodnot, které my máme. Prostě máme hodně předsudků v dnešní
společnosti a jako ta naše túra by měla být místo, kde tyhle předsudky neexistují. Takže je těžký
najít ty lidi a je těžký najít lidi, který tohle zajímá a který to oslovuje. Máme teď třeba jednoho
člověka z ŽižkovTours jakoby z konkurence nebo pro nás jsou to lidi, se kterýma jsme se docela
skamarádili.
T: Kam spěje Vaše činnost? Jaký máte cíl?
R: Pro mě jsou důležitý ty sociální cíle, ty lidský setkání a prostě každý setkání s lidmi, který
ty lidi obohatí a rozšíří jim jejich obzory, tak je pro mě velmi cenný a stejně tak každá koruna,
kterou z toho vyděláme, je cenná. Prostě to, že se jim rozšíří obzory, že vidí nějaký jiný způsoby
existence jako třeba Žižkostel, to je naše srdeční záležitost, to je komunita, kam jsme oba třeba
chodili dost často vařit pro lidi. Teď tam byla akce na Velikonoční pondělí pro bezdomovce, že
se jim tam podávalo jídlo, já jsem tam byl třeba vařit kávu 5 hodin. Prostě je to místo, který
ukazuje nějaký soužití lidí, a to že třeba ten způsob života ve městě nemusí být anonymní, ale
že může existovat něco jako je tahle komunita, což já třeba hrozně postrádám v současným
městě i společnosti. Takže proto mě třeba o tom baví mluvit. Konkrétní cíl ale vlastně máme,
chceme být do top 60 na TripAdvisoru, protože to je druhá stránka. Teď jsme 80., ale ono je to
tam pak hodně nahuštěný od toho 60. místa. My třeba hodně jedeme TripAdvisor, je to pro nás
důležitý server, který považujeme za nejrelevantnější. V tuhle chvílí máme 70 referencí
a všechny jsou 5 – ti hvězdičkový, takže se soustředíme spíš na kvalitu než na kvantitu.
T: Mají prohlídky vliv na město? Jaký?
R: No nemyslím si, že by měly nějaký zásadní vliv. Myslím si, že objem lidí, který máme, je
docela malý, takže mám pocit, že mu to nějak neuškozuje, ale zároveň ani nepomáhá. Třeba mi
hovoříme o problému bezdomovectví, o sociálním bydlení, o minimální mzdě, která je v Český
republice otřesná, o rozdělení majetku mezi lidmi, takže myslím, že to má spíš vliv na lidi, kteří
na tu túru jdou, protože hovoříme o současný společnosti a absurditách, ve kterých žijeme.
Městu jako takovému to pomůže tak, že koupíme pár lístků na městskou dopravu, dáme si v pár
hospodách drink a jako ty lidi dostanou o tom městu nějakou informaci, ale ne takovou
informaci, jakou by si asi město zrovna chtělo někam napsat. Ne, že bychom naše město
pomlouvali, já si myslím, že oba máme k Praze velmi kladný a pozitivní vztah a jsme dost
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vděčný, že tady můžeme žít, ale zase to město nějak nešetříme a že bych tam myslel jako na tu
Prahu jako takovou, to tam tolik není. Já spíš myslím na ty lidi, na přístup k nim a ukazujeme
alternativní způsob života, že v tomhle světě se dá žít taky jiným způsobem, že to, jaký hodnoty
jsou propagovaný v mediích, nejsou ty jediný a že jsou nějaký alternativy vůči tomu.
T: Jak se o Vás dá dozvědět?
R: No nějakou dobu jsme si platili Google Adwords a budeme, pak asi reklama na Facebooku.
Teď už jsme organicky na první stránce, když se zadají alternativní túry v Praze, tak budeme
poslední na první straně. Pak máme letáky po městě a někdy jsme dělali takzvaný direct
marketing, a to je třeba, že jsme chodili na nějaký srazy, kde jsou cizinci a prostě jsme si tam
sedli, dali jsme si s nimi kávu a během půl hodiny přijde řeč na to, co dělám a řeknu, děláme
alternativní túry. Nikdy to neděláme tak, že bychom to do lidí cpali pod tlakem, to není způsob
jednání, který by nám byl příjemný. Ale takhle jsme to nabízeli a chodili jsme záměrně třeba
na takový události, kde jsme věděli, že bude hodně cizinců, turistů a že na to prostě přijde řeč
a že jim to třeba nabídneme. Potkali jsme takhle skvělý lidi.
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Příloha č. 8: Přepis rozhovoru s majitelem Pragulic
T = tazatel, R = respondent
T: Jakou právní formu má Pragulic?
R: Právní formu to má zapsaný spolek, takže nezisková organizace, která funguje jako sociální
podnik.
T: Proč a jak tyto prohlídky vznikly?
Prohlídky vznikly, protože jsme viděli příležitost nebo vlastně měli jsme zájem založit sociální
podnik a viděli jsme příležitost v tom pracovat s lidmi bez domova, kteří mají vlastně znalost
toho města, z toho to vzniklo. Žádný velký záměr za tím nebyl.
T: Kolik máte k dispozici průvodců?
R: Máme jich 6, kdy pro zahraniční turisty to funguje tak, že dostávají překladatele, máme
dobrovolníky, kteří překládají ty prohlídky do různých jazyků. Jinak máme jednoho, který má
angličtinu, němčinu máme tak částečně u 1 až 2 průvodců, potom ruštinu trošku víc
a maďarštinu, ale aby to říkal přímo ten průvodce, tak tam narážíme vždycky na nějaký
problém.
T: Máte v nabídce více typů prohlídek?
R: My máme to centrum a širší centrum. Máme Malou Stranu, Letnou, Holešovice, Kampu,
Smíchov, Cibulku. No ono to vždycky záleží na tom průvodci, jaký máme lidi, tak podle toho
máme ty čtvrti vytipovaný, takže podle toho, kde se kdo pohyboval. Dřív jsme měli i několik
tras, které byly úplně mimo centrum a ty se moc neosvědčily, že lidi neměli zas tak zájem
do těch okrajových částí vyjíždět. Takže jich je 6, dřív jsme měli, že třeba jeden průvodce měl
několik prohlídek, ale teď má každý tu svoji jednu.
T: Jsou prohlídky stále alternativní nebo už směřují spíše k masovému cestovnímu ruchu?
R: Tak my vždycky budeme alternativní, i když se to posouvá někam směrem k mainstreamu,
že na to chodí i lidi, který nemají zájem o sociální témata a tak dále. Alternativní to ale bude
vždycky právě z toho důvodu, že to provází bezdomovci a že to není klasická prohlídka města.
Je to vlastně prohlídka po těch životech těch lidí. To znamená, že v tomhle to je jiný. Co se
však týče počtu lidí, nejsme zas až tak malí, jak jsme si mysleli.
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T: Kam spěje Vaše činnost? Jaký máte cíl?
R: My fungujeme docela dlouho, 5 let, to znamená, že cíl nebo poslání organizace je právě
změnit zažité stereotypy a to, co si lidé jako veřejnost myslí o bezdomovcích, takže to máme
ten sociální cíl a k tomu tak nějak směřujeme dlouhodobě. A jinak ta organizace se hodně
proměnila a vyvinula za tu dobu 5 let a pořád máme docela dost plánů, co chceme ještě
v budoucnu zrealizovat. Ale jsme takový kolos oproti jiným alternativním prohlídkám, sežere
to dost času a peněz a všeho. V základním týmu jsme 4 vlastně a potřebujeme 2 lidi, který se
střídají jenom na zpracování těch objednávek, který chodí. No a Klára se mnou spolupracuje
na tom, aby to nějak fungovalo a dělali jsme další akce, třeba i s těmi zaměstnanci. V budoucnu
to ale plánujeme ještě rozšiřovat.
T: Mají prohlídky vliv na město? Jaký?
R: No. To je otázka. My se soustředíme na to, aby to mělo vliv a pomáhalo bezdomovcům, a to
nejenom v té přímé pomoci, že se zaměstnají a nějak se realizují, ale taky v tom, že veřejnost
si toho tématu začne víc všímat a má vlastně o něm víc informací. Takže by to mělo mít ten
sekundární vliv na město, že třeba v případě tohohle problému, že se to bude nějak více řešit
do budoucna nebo s tím pracovat. Ale vlastně já nevím, jestli jako radnice má zájem na tom,
aby tady někdo ukazoval, že se tu šlape, že tu jsou nějaký bordely, že se tu prodávají drogy, jak
fungují taxikáři a tyhle věci. V podstatě to nikomu nevadí, ale nevím, jestli je dobrý na to
upozorňovat, ale my to děláme. Vlastně ale nevím, nemůžu posoudit tohle, jaký to má přímý
vliv na město. Vlastně mě to ani nezajímá tak moc nebo nikdy sem se tím nezabývala, neměřila
jsem to. Ale tak lidi ví, že to je, těch průvodců si všímají a upozorňuje to vlastně na tu
problematiku, což bylo i naším cílem.
T: Jak se o Vás dá dozvědět?
Prodejní místo žádné nemáme, takže to bude 99 % online a bude to přes naše sociální sítě,
přes náš web, kde se přímo ty prohlídky dají rezervovat. Pak novinové články, výstupy, kterých
máme docela hodně a pak teda to budou nějaké agentury, které sem přímo dováží ty zahraniční
zákazníky. Těch agentur mámě poměrně dost a některý jsou takový, že jim to moc nejde to
prodávat a s některými vlastně máme už několikaletou spolupráci a každý měsíc nám sem
dovezou docela hodně těch skupinek, takže to funguje fajn. Spolupracujeme taky se školami,
kam chodíme pravidelně nebo oni posílají děti k nám.
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