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Anotace bakalářské práce 

Název práce: 

Sportovní aktivity v rámci lázeňství Jihočeského kraje 

Cíle práce: 

Cílem této práce je zjištění stavu nabídky sportovních aktivit v lázeňských městech 

Jihočeského kraje za pomoci popisné analýzy, pozorování. Pomocí dotazníkového šetření 

bude zjišťována úroveň spokojenosti klientů s těmito službami. 

Metody: 

Popisná a SWOT analýza, pozorování a dotazníkové šetření. 

Výsledky: 

Objasňují na kolik je současný stav cestovního ruchu a lázeňství v Jižních Čechách 

uspokojivý, kde jsou silné a kde naopak slabé stránky. Výsledky povedou k návrhům 

zlepšení situace. 
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Anotacion of bachelor thesis 

Title: 

Sports activities within the frame of balneology in Jihočeský region 

Aims of the work: 

Aim of this work is snapping offer of sports activities in spa towns of South Bohemia , 

with the help of description analyzis and observation. With the help of questionnaire will 

be detected level of satisfaction clients with this services. 

Methods: 

Description method, SWOT analyzis, observation and questionnaire. 

Results: 

Clarify how is current status of travel movement and spa in South Bohemia satisfactury, 

in which part are strenhts or weeknesses aspects. The results leading up to suggestions 

how improve situacion.  

Key words: 

Travel movement, spa, South Bohemia, SWOT analyzis, questionnaire. 
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1 Úvod 

Lázeňství je tradičním produktem v nabídce cestovního ruchu České republiky, která 

je velice bohatá na minerální prameny a léčebné lázně. Společná práce přírody a lidí 

získala světový ohlas a lázně se tak staly důležitým zdravotnickým a ekonomickým 

prvkem naší země. Potenciál více než třiceti léčebných lázeňských míst tvoří jednu 

z nejatraktivnějších oblastí lázeňství na světě. 

Nabídka lázeňských služeb prochází v posledních letech výraznými změnami, které 

jsou způsobeny posunem preferencí v oblasti životního stylu obyvatelstva vyspělé 

Evropy. V podmínkách našeho státu je lázeňství vnímáno stále jako léčebná a zdravotní, 

zatímco jinde je již akceptována jeho relaxační, regenerační a preventivní funkce. Široké 

spektrum pobytů založených na komerční bázi většinou ve formě speciálních pobytů, 

např. ve stylu wellness pobytů či víkendů, pro manažery či ženy, dostatečně dokumentuje 

tuto situaci 

Jižní Čechy představují tradiční region cestovního ruchu, a to jak pro zahraničí, tak 

pro tuzemskou klientelu. Jsou oblastí, která návštěvníkům nabízí skvělou kombinaci 

neporušené přírody a historických i kulturních památek, tvořících spolu harmonický a 

jednotný celek. Jihočeský kraj je však z hlediska významu lázeňství v celorepublikovém 

kontextu oblastí poněkud opomíjenou. 
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2 Cíle a úkoly práce 

V tomto bodě budou stanoveny základní cíle bakalářské práce a dílčí úkoly, které 

se budou potřebné k vypracování.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit nabídku sportovních aktivit, které poskytují vybrané 

lázně v jižních Čechách svým klientům a zjistit spokojenost návštěvníků v těchto lázních. 

Jde o tyto lázně: Bertiny lázně Třeboň s. r. o., Lázně Aurora Třeboň, Lázně Bechyně s. r. 

o., Lázně Hotel Vráž s. r. o.  

Dílčí úkoly 

• Vysvětlit a objasnit základní pojmy z oblasti cestovního ruchu a lázeňství. 

• Představit jihočeský kraj a lázeňská města Bechyně, Třeboň a Vráž u Písku jako 

atraktivní destinaci cestovního ruchu za pomoci popisné analýzy a pozorování. 

• Analyzovat sportovní a kulturní vyžití. 

• Pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření zjistit slabé stránky, silné 

stránky, příležitosti a upozornit na případné hrozby u každého lázeňského regionu 

a lázní v jižních Čechách. 

• Navrhnout zlepšení nedostatků v nabídce sportovních aktivit v jednotlivých 

lázních a jiná doporučení v regionu. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Cestovní ruch  

Cestovní ruch je významný společensko - ekonomický fenomén jak z pohledu 

jednotlivce, tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb lidské populace za 

rekreací, poznáváním a naplněním vlastních snů z příjemné dovolené. Je součástí 

spotřeby a způsobu života obyvatel zejména ekonomicky vyspělých zemí. [2] 

Cestovní ruch je v současnosti předmětem zkoumání několika vědních disciplín, 

např. ekonomie, geografie, sociologie, psychologie, pedagogiky, případně dalších. [2] 

3.1.1 Definice cestovního ruchu  

ORIEŠKA (1999) tvrdí, že Cestovním ruchem se rozumí soubor činností 

zaměřených na uspokojení potřeb souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místo 

trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase za účelem zotavení, společenského kontaktu,  

kulturního  a sportovního vyžití, lázeňského léčení a pracovních cest.  

Definice WTO Činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího 

mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž 

hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

Podle HESKOVÉ (2006) Činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své běžné 

prostředí, anebo zde pobývají za účelem zábavy, pracovně nebo z jiných důvodů. 

3.1.2 Typologie cestovního ruchu  

Cestovní ruch se klasifikuje podle různých hledisek, HESKOVÁ (2006) cestovní 
ruch člení:   

3.1.2.1 Druhy cestovního ruchu  

O druzích cestovního ruchu se hovoří tehdy, když za základ posuzování cestovního 

ruchu se vezme motivace účastníků, tj. účel, pro který cestují a pobývají přechodně na 

cizím místě. 
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a) rekreační 

b) sportovní 

c) dobrodružný 

d) myslivecký a rybářský 

e) náboženský (poutní) 

f) lázeňský 

g) zdravotní 

h) obchodní 

i) kongresový 

j) stimulační 

3.1.2.2 Formy cestovního ruchu   

O formách se mluví, když jako základ posuzování cestovního ruchu se vezmou různé 

příčiny, které ho ovlivňují a jeho důsledky, které přináší. 

� z geografického hlediska  

a) domácí 

b) zahraniční 

c) mezinárodní 

d) vnitřní 

e) národní 

f) regionální 

� podle počtu účastníků 

a) individuální 

b) skupinový 

c) masový 

d) ekologický  

� podle způsobu organizování 

a) individuální cesty 

b) organizovaný zájezd 

c) klubový cestovní ruch 

� podle věku účastníků 

a) CR dětí 
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b) mládežnický CR 

c) rodinný CR 

d) seniorský CR 

� podle délky účasti 

a) výletní  

b) krátkodobý 

c) víkendový 

d) dlouhodobý 

� podle převažujícího místa pobytu 

a) městský 

b) příměstský 

c) venkovní 

d) agroturistika (ekoagroturistika) 

e) horský, vysokohorský 

f) přímořský 

� podle ročního období 

a) sezónní (zimní, letní) 

b) mimosezonní 

c) celoroční 

� podle použitého dopravného prostředku 

a) motorizovaný 

b) železniční 

c) letecký  

d) lodní 

� z hlediska dynamiky  

      a) pobytový (statický) 

      b) putovní (dynamický) 

� ze sociologického hlediska 

a) návštěvy příbuzných a známých 

b) sociální 

c) komerční 

d) etnický  
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3.1.3 Sportovní cestovní ruch  

Pro sportovní cestovní ruch je charakteristický pobyt ve vhodném přírodním 

prostředí s aktivním vykonáváním různých sportovních činností, které obyčejně 

předpokládají určitou fyzickou kondici. Jde o turistiku, ta může být pěší, horská, vodní, 

cykloturistika nebo mototuristika, ke které patří kempování. S ohledem na roční období 

jsou oblíbené mnohé sportovní aktivity, v létě koupání a plavání ve volné přírodě nebo 

na koupalištích, míčové hry, tenis, pro náročnější golf, v zimě lyžování, sáňkování, 

bruslení. Pohybové a sportovní aktivity mimo zvyšování fyzické zdatnosti působí i na 

rozvíjení morálních vlastností člověka, jako je např. vytrvalost, houževnatost, odvaha, 

kolektivnost.[2] 

3.1.4 Typologie účastníků cestovního ruchu   

Základní typologie se u různých autorů liší, podle HESKOVÉ (2006) se typologie 

účastníků člení 

� Stálý obyvatel (rezident) 

je osoba, která žije alespoň šest po sobě následujících měsíců v jiném místě před 

příchodem do jiného místa na kratší dobu než šest měsíců. 

� Návštěvník (visitor) 

je osoba, která cestuje na jiné místo v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než 

šest měsíců. 

� Turista (tourist) 

 je osoba, která splňuje kritéria návštěvníka. Minimálně jedno přenocování. 

� Výletník (excursionist, same-day visitor) 

návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin. 

 

3.2 Služby  

Služby cestovního ruchu dle ORIEŠKY (1999) představují činnosti nehmotného 

charakteru, jejichž výsledkem je buď individuálně, nebo společensky užitečný efekt. 

Individuální efekt, který je obvykle součástí cíle účasti na cestovním ruchu, může mít 
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různorodý charakter podle zvolené formy účasti, například rekreační, kulturní, zdravotní 

apod. Společenský efekt zpravidla podmiňuje nebo umožňuje dosažení individuálního 

efektu (například služby související s udržováním čistoty a hygieny veřejných 

prostranství, zeleně atd.). 

3.2.1 Definice služby  

HESKOVÁ (2006) definuje službu Služba je ekonomický statek, jehož podstatou 

je činnost a jehož hodnota je určena užitkem, který přináší. Poskytnutí služby se od 

výrobku liší tím, že jde o nemateriální činnost. Do procesu poskytování služby je 

nevyhnutelné začlenit i vnější faktor (zákazníka a zboží), v důsledku čehož dochází 

k souladu výroby služby s její spotřebou (synchronizace), a pomíjivostí služby (nemožnost 

vytváření zásob).  

KOTLER (1994) definuje službu jako jakoukoli činnost nebo prospěch, které 

jedna strana může nabídnout druhé a které jsou v podstatě nehmotné a nevytvářejí 

vlastnictví čehokoli. 

ŠIK (1968) definuje službu Služba je určitá činnost, která působí na lidi a 

poskytuje jim užitek ať duševní nebo fyzický. Služba staví na skutečnosti, že člověk má 

tendenci dělat to, co pro sebe považuje za užitečné, potřebné, co ho uspokojuje. 

3.2.2 Vlastnosti služeb  

Základní vlastnosti služeb se u různých autorů liší, HORNER-SWARBROOKE 

(2003), rozdělují tyto vlastnosti 

� Nehmotnost  

Služby jsou nehmotné, takže před jejich nákupem je nelze vnímat žádnými smysly. 

� Neoddělitelnost 

Pro služby je charakteristické překrývání produkce a provádění se spotřebou. Služba ve 

své nejčistší formě svádí poskytovatele a zákazníka tváří v tvář. 

� Různorodost 

Je nesnadné provést službu úplně stejně při každé příležitosti její spotřeby. 
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� Dočasnost (netrvanlivost) 

Služby jsou pomíjivé v čase, to znamená, pokud nejsou prodány, konkrétní obchodní 

případ nelze znovu obnovit. 

� Neexistence vlastnictví 

Když si zákazník koupí službu, získá pouze přístup k nějaké činnosti nebo zařízení, ale 

na konci celé transakce nic nového nevlastní. Služby častěji produkují uspokojení než 

nějakou hmotnou věc, kterou lze ukazovat ostatním.  

3.2.3 Sportovně rekreační služby  

Jsou z hlediska cíle účasti na cestovním ruchu považovány za jedny 

z nejvýznamnějších služeb. Umožňují aktivně využívat přírodní a uměle vytvořené 

podmínky pro rozvoj sportu, rekreace a turistiky. Jejich poskytování a spotřeba souvisí se 

snahou využít volný čas formou aktivního odpočinku včetně určitého stupně fyzické 

zátěže jako protipól převážně stereotypnímu způsobu života. Poskytují je sportovně-

rekreační zařízení budovaná jako součást ubytovacích zařízení nebo jako součást 

vybavenosti cílových míst cestovního ruchu. Je možné nabízet je jednotlivě nebo v rámci 

souboru pobytových služeb.  

� Jedna skupina služeb sportovně -rekreačních zařízení   

má univerzální charakter, protože je možné poskytovat je nezávisle na přírodních 

podmínkách. Na jejich poskytování se využívá herní interiér pro děti, kuželkárny, 

tenisové haly, místnosti na stolní tenis, fitness centra, sauny, solária, kryté bazény, 

sportovní haly případně další.  

� Druhá skupina služeb  

jejichž poskytování je podmíněné přírodními podmínkami s ohledem na letní nebo zimní 

sezonu. V letní sezoně jde o služby více sportovně-rekreačních zařízení, zejména přírodní 

koupaliště, pláž u vodní plochy, bazén, vodní tobogán, volejbalová hřiště, tenisový kurt, 

golfové nebo minigolfové hřiště, jízda na koni, běžecké trasy, turistický chodník, 

půjčovna kol. V zimní sezonně jde o služby související s využitím kluziště, ledové 

plochy, lyžařské běžecké tratě, lyžařské sjezdové tratě, lanovky, vleky apod.  
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Při těchto službách je nevyhnutelné pamatovat i na zázemí spojené s jejich 

poskytováním, jako je šatna, úschovna zavazadel, úschovna lyží, zařízení osobní hygieny 

(sprchy, toalety), horská služba, vodní záchranná služba atd. [2] 

 

3.2.4 Dělení sportovních služeb z hlediska zapojení do sportovní 

aktivity 

Služby pro aktivní sport (člověk sám vykonává pohybovou činnost) 

a) Pravidelné lekce  

pravidelností je míněno, že jednou nebo dvakrát v týdnu mají zájemci možnost 

systematické účasti ve vybrané sportovní aktivitě (aerobik, body building, 

kalanetika atd.). 

b) Kurzy  

jednorázové akce trvající souvisle několik dnů, obvykle jsou vázány na určité, 

hlavně přírodní prostředí (hory, voda). 

c) Veřejné sportovní školy  

obdoba kurzů určená pro veřejnost (veřejná lyžařská škola). 

d) Víkendové akce a akce o dovolených a prázdninách  

činnost cestovního ruchu, konkrétně sportovní turismus (cykloturistické zájezdy, 

dětské tábory). 

Služby pro pasivní sport (člověk je pasivním konzumentem sportovní činnosti druhých) 

a) Sportovní diváctví  

nabízí svým účastníkům emociální zážitky ze sportovního klání jedinců a týmů, 

kteří se utkávají v pravidelných soutěžích či sportovních akcích od místní až po 

mezinárodní úroveň. 

b) Sportovně kulturní aktivity  

návštěvy muzeí a dalších prostor, kde se prezentuje sportovní tématika. [11] 
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3.2.5 Marketing služeb 

3.2.5.1 Důležité prvky při tvorbě marketingových programů služeb 

Teoretici marketingu se také pokoušeli vytvořit nové teorie o marketingu služeb. 

Booms a Bitner (1981) například navrhli a rozšířili marketingový mix pro služby a 

zjistili, že lidé, kteří provozují nebo poskytují služby, jsou rozhodujícím faktorem a že 

prostředí a atmosféra mohou mít významný vliv. Prvky marketingového mixu, které by 

měli být součástí marketingových programů služeb, znázorňuje obrázek 1. [3] 

Obrázek 1:Důležité prvky při tvorbě marketingových programů služeb 

 

 

Zdroj: [3] 
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3.2.5.2 Úloha marketingu v odvětvích služeb a jejich řízení 

Zvyšování životní úrovně a technologický rozvoj povzbudily růst mnoha odvětví 

služeb a tak došlo k růstu celého sektoru služeb v Evropě. Použití nových technologií 

vedlo k převratným změnám a rozšíření služeb zákazníkům. Ekonomové předpovídají, že 

evropská populace bude více bohatnout a utrácet více ze svých příjmů za služby, a tak 

poroste i evropský sektor služeb. [3] 

 

3.3 Volný čas 

3.3.1 Definice volného času  

Podle COLLINA (1994) je volný čas, časem, kdy můžete dělat, co chcete. Tentýž 

autor definuje, odvětí služeb pro využití volného času jako: firmy poskytující zboží a 

služby využívané lidmi během jejich volného času (dovolené, kina, divadla, zábavní parky 

atd.).  

SLEPIČKOVÁ (2005) se domnívá, že volný čas lze v souhrnu definovat jako 

dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem 

a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným 

činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem 

trvalých obav či pocitů úzkosti. 

Vysvětlení volného času, jeho podstaty a významu je možné ze dvou resp. tří 

pohledů-subjektivního, objektivního a syntézy obou, tj. celostního neboli holistického. 

Subjektivní pojetí vychází z aristotelského pohledu na svět a společnost a z pohledu 

psychologického a psycho-sociálního. Objektivní přístup je nejčastěji založen na 

kvantifikaci a na teoriích vysvětlujících a předvídajících lidské chování. Celostní přístup 

se pak snaží pohlížet na otázky volného času souhrnně, ze všech aspektů. [11] 

 

 

 



22 

 

3.3.2 Znaky volného času  

Volný čas lze v kombinaci uvedených přístupů chápat jako záležitost: 

� Svoboda a protiklad práce - v subjektivním pojetí je volný čas nejčastěji chápán, 

jako osvobození od práce, zbavení se pracovních povinností. 

� Volný čas jako časový prostor – v objektivním pojetí je nejčastější vnímání volného 

času jako časového prostoru. Volný čas je jakousi dobou „navíc“. Lidé se mohou 

věnovat svobodně vybraným činnostem a to po splnění pracovních povinností a po 

tom, co byly zajištěny jejich veškeré biologické nezbytnosti. Důraz je kladen na 

svobodný výběr činností, které vedou k osobnímu uspokojení. 

� Volný čas jako forma činnosti - předpokládá, že volný čas přináší naplnění přání 

člověka nezávisle na pracovních a jiných povinnostech. Volný čas tak představuje 

činnosti, které stojí mimo povinnosti v práci, vůči rodině a společnosti. Jedinec se jim 

věnuje za účelem odpočinku, zábavy, rozvoje osobnosti a svých tvořivých sil. 

� Volný čas jako symbol sociálního postavení – volný čas lidé tráví nejen způsobem 

odpovídajícím jejich sociálnímu postavení. Prostřednictvím určitého způsobu trávení 

volného času mohou mít vědomou i nevědomou snahu zařadit se do jiné sociální 

vrstvy či třídy, než ke které ve skutečnosti patří. 

� Volný čas jako prostředek sociální pomoci - již bylo zmíněno, že volný čas 

poskytuje prostor pro uspokojení nejrůznějších potřeb a přání lidí. Tento fakt hraje 

roli při intervencích společnosti do volného času svých členů. V tomto smyslu lze 

pak prostřednictvím vhodné organizace a náplně volného času přispět k uspokojení 

potřeb a tužeb lidí, kteří se nacházejí ve složitějších situacích či nepříznivých 

životních podmínkách. 

� Volný čas jako funkce sociální skupiny - každý jedinec vzrůstá, učí se, vyvíjí se, je 

členem mnoho sociálních skupin. Významnou roli hrají skupiny, v nichž tráví volný 

čas. [11] 

3.3.3 Místo sportu ve volném čase  

Výčet možné náplně volného času, ukazuje, že spektrum možných aktivit je velmi 

široké. Přitom časový prostor, který je k dispozici, není velký. Sportu tak konkuruje celá 

řada možností, aktivit, jimiž lze volný čas naplnit.  
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Není proto samozřejmostí, že každý bude mít zájem věnovat se ve svém volném 

čase sportovním aktivitám nebo alespoň aktivitám založeným na pohybu a že jimi svůj 

volný čas skutečně naplní. Sportu ve volném času konkurují nejrůznější další aktivity, 

jejichž množství narostlo právě i díky masovosti volného času. [11] 

 

3.3.4 Ubytování, stravování, rekreace a sport 

3.3.4.1 Ubytovací služby  

ORIEŠKA (1999), se domnívá Jejich posláním je umožnit přenocování nebo 

přechodné ubytování účastníkům cestovního ruchu mimo místo jejich trvalého bydliště, 

včetně uspokojeni dalších potřeb, které s přenocováním souvisejí. 

3.3.4.2 Stravovací služby  

ORIEŠKA (1999), se domnívá, že Umožňují uspokojování základních potřeb 

výživy účastníků během jejich přepravy i pobytu v cílovém místě. 

COLLIN (1994), definuje původní podstatné jméno „hospitanty“ jako dobrou 

péči o hosty. Výraz je charakteristický pro americkou angličtinu, ale začíná se stále více 

požívat i v Evropě, kde nahrazuje tradiční frázi ubytování a stravování. Tentýž autor 

popisuje ubytovací a stravovací průmysl jako všechny společnosti zúčastněné 

v poskytování služeb hostům (hotely, hospody, restaurace a další rekreační nebo zábavné 

aktivity). Jde tedy o poskytování noclehu, jídla a nápojů a ne všichni zákazníci jsou 

turisté, ale jejich určitou část tvoří místní lidé, navštěvující například své oblíbené bary 

nebo restaurace. 

3.3.4.3 Vztah mezi cestovním ruchem, službami pro využití volného času a 

ubytovacími a stravovacími službami.   

Dle HOORNERA-SWARBROOKERA (2003) se dá říci, že tyto tři oblasti jsou 

odlišné, ačkoli příbuzné. Cestovní ruch je aktivita, volný čas je pojmem časovým a 

ubytování a stravování se týkají zajišťování časových služeb.  
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3.3.4.4 Rekreace a sport  

TORKILDSEN (1994) definuje rekreaci jako činnosti a zážitky obvykle prováděné 

a získávané v rámci volného času a obvykle dobrodružně zvolené pro vlastní uspokojení, 

potěšení nebo tvůrčí obohacení. Pokračuje: Může být též chápána jako proces aktivní 

spoluúčasti. Fyzická rekreace je těsně spojená se sportem. [3] 

 

3.4 Chování zákazníků v sektorech cestovního ruchu 

3.4.1 Motivační a determinující faktory  

Motivační faktory jsou takové faktory, které vedou lidi k potřebě rekreace nebo 

k potřebě dovolené nebo k potřebě různých aktivit provozovaných ve volném čase. 

Determinující faktory jsou dvojího druhu. Jednak ty, které určují, zda zákazník například 

bude nebo nebude moci jet na dovolenou. Druhý typ těchto faktorů určuje, jaké typy 

výletů nebo cest bude moci podniknout za předpokladu, že bude moci jet na dovolenou. 

Jinými slovy kam pojede, kdy pojede a co bude dělat na cílovém místě. 

Motivační faktory   

Lze rozdělit na řadu kategorií, například:  

� fyzické (relaxace, klima, zdraví, sportovní aktivity, sex) 

� emociální (nostalgie, estetika, milostný vztah, únik, fantazie) 

� kulturní (gastronomie, prohlídky památek, poznávání historie) 

� postavení (exkluzivita) 

� osobní (návštěva přátel a příbuzných) 

� osobní rozvoj (učení cizím jazykům nebo získávání jiných nových zkušeností)  

Tyto motivační faktory by se měly promítnout v návrzích propagačních kampaní, ve 

sděleních, která reklama předává o nabízených produktech.   

Determinující faktory   

Determinující faktory určují, zda zákazník bude vůbec moci někam jet. Patří mezi 

ně jeho disponibilní část příjmů, pracovní a rodinné závazky, množství volného času.  



25 

 

Dalšími z faktorů určujících typ dovolené, který si zákazník bude moci dovolit, jsou: 

� dostupnost vhodných produktů, 

� dostupnost informací o produktech, 

� minulé zkušenosti zákazníka, jeho rodiny a příbuzných, 

� zákazníkovy představy o různých typech dovolených a konkrétních cílech cest, 

� zákazníkova obliba určitých druhů dopravy, 

� ceny různých typů dovolených, 

� různá roční období, spolu s cenami v místě rekreace, 

� výkyvy měnových kurzů, 

� názory ostatních členů skupiny, se kterou zákazník má cestovat. [3] 

 

3.5 Lázeňský cestovní ruch  

Představuje zdravotně-preventivní a léčebné činnosti pod odborným 

zdravotnickým dohledem ve volném čase. Jeho rozvoj je podmíněný existencí přírodních 

léčivých zdrojů (přírodní léčivé vody, plyny, bahno a klima), které ovlivňují zaměření 

lázeňské léčby. Lázeňská léčba založená na využívání přírodních léčivých zdrojů se 

kombinuje s medikamentózní léčbou, dietním stravováním a psychofyzikální rehabilitací. 

Lázeňskou léčbou se sleduje prevence chorob, zlepšení zdravotního stavu a tím i 

snižování pracovní neschopnosti obyvatelstva. V lázeňských městech se intenzivně 

rozvíjí i společenský a kulturní život, který pozitivně ovlivňuje výsledky lázeňské léčby. 

[2] 

3.5.1 Stručná historie lázeňství  

Starověké Řecko, Řím  

� V Řecku byly lázně neodmyslitelnou součástí života.  

� Římané vybudovali první velké lázně počátkem 1. století.  

� Návštěvníci mohli kromě koupelí využívat sály pro masáže, odpočívárny, čítárny, 

knihovny, kolonády, galerie a divadelní sály, obchůdky, tělocvičné sály.  

Středověk  

� Doba politické nestability, která se projevovala v nevelké péči o lidské tělo a zdraví.   
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� Vznikaly lázně v Karlových Varech a Teplicích.  

18. – 19. století 

� Průmyslový, obchodní i kulturní rozkvět společnosti a s tím i rozvoj lázeňství. 

� Výstavba lázeňských budov, kolonád, divadel, kde se scházeli bankéři, průmyslníci, 

umělci, kteří ovlivnili rozvoj lázeňských míst.  

Období do 2. světové války (Zlatý věk lázeňství) 

� Rozvoj ducha a péče o lidské tělo. 

� Roste počet návštěvníků v lázních (i střední vrstva obyvatel). 

� Vědecký rozvoj zdokonalil léčebné procedury, nové léčebné postupy. 

� Vznik zdravotních pojišťoven.  

Období po 2. světové válce 

� Lázeňská péče si zachovala vysokou úroveň, avšak ubytovací, stravovací a 

doplňkové služby stagnovaly. 

� Po roku 1948 lázeňská zařízení zestátněna a převažují hosté z tzv. východního bloku.  

Období po roce 1990 

� Postupná privatizace podniků, rozšiřující se nabídka kvalitnějších služeb. 

� Výrazně se změnilo myšlení člověka v péči o zdraví. 

� Odborná lékařská péče, kvalitní ubytovací a stravovací služby a dostatek kulturního a 

sportovního dění. [10] 

3.5.2 Přírodní léčivé zdroje v ČR 

Přírodní léčivé vody 
� Termální voda-má při vyvěrání alespoň 25 ºC  

� Minerální voda-obsahuje nejméně 1 g minerálních látek v 1 l vody 

Léčivé vlastnosti některých vod určuje přítomnost plynů, které jsou v nich rozpuštěny 

(např. oxid uhličitý, sirovodík, radiová emanace) anebo některých prvků (například 

arzen, jod, železo atd.) Léčebné vody se aplikují ve formě koupelí, pitnou kúrou, inhalací 

nebo výplachy.  

Vřídelní plyny a emanace 

� radioaktivní plyny vznikající při rozpadu některých radioaktivních prvků 

� používají se k celkovým nebo částečným plynovým koupelím nebo k injekční léčbě 
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Peloidy 

� látky vzniklé geologickými procesy 

� smíchané s vodou se užívají pro koupele nebo zábaly 

� dělí se – rašeliny, slatiny, slatinné zeminy a bahno 

� využívané hlavně díky intenzivnímu přívodu tepla do organismu (léčby pohybového 

ústrojí, kožní a gynekologické problémy) 

 

Klimatické podmínky  

� jde o lokality, kde je relativní délka slunečního svitu v průměru nejméně 1650 hodin 

za rok, rozdíl teplot nepřekračuje v měsíčním průměru 13ºC za 24 hodin, vlhkost 

vzduchu je v měsíčním průměru nejvíce 80% a spad prachu nepřekračuje ve vnitřním 

lázeňském území 5 g na 1 m2  za měsíc [7] 

 

Léčebná výživa  

� je založena na využívání dietního systému. Kromě energetické a biologické hodnoty 

potravin se však přikládá význam i psychickým vlivům, estetické úpravě jídel a 

pravidelnosti stravování. [7] 

Obrázek 2: seznam lázeňských míst v ČR 1 

 

Zdroj: http://www.czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113362 
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3.5.3 Indikační zaměření přírodních léčebných lázní  

V českých lázních se léčí různé choroby, uvedeny ve vyhlášce ministerstva 

zdravotnictví č. 58/1997 Sb. z 1. 4. 1997, částka 20, při nichž je možno poskytnout 

lázeňskou péči.  

 

3.5.3.1 Hlavní indikační skupiny chorob léčených v českých lázních: 

I. nemoci onkologické 

II. nemoci oběhového ústrojí 

III. nemoci trávicího ústrojí 

IV. poruchy metabolismu 

V. nemoci dýchacího ústrojí 

VI. nemoci nervové 

VII. nemoci pohybového ústrojí 

VIII. nemoci močového ústrojí 

IX. duševní poruchy 

X. nemoci kožní 

XI. nemoci ženské [7] 

 

3.5.4 Formy lázeňských pobytů  

Podle ORIEŠKY (1999) formy lázeňských pobytu se dělí 

� podle pobytu   

a) ústavní (sanatorní) 

b) ambulantní 

� podle úhrady 

a) komplexní péče - zdravotní pojišťovna svým pojištěncům plně hradí 

náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravu na standardní úrovni  
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b) příspěvková lázeňská péče – zdravotní pojišťovna hradí standardní 

vyšetření a léčení. Pacientova spoluúčast se týká nákladů dopravy, 

stravování a ubytování. 

c) samoplátecký pobyt – občané (samoplátci- domácí či zahraniční) si 

hradí veškeré náklady spojené s lázeňským léčebným pobytem sami 

ze svých prostředků. 

Graf 1: struktura pacientů v lázních podle způsobu úhrady v roce 2008 

 

Zdroj: www.uzis.cz 

3.5.5 Klasifikace lázeňských služeb  

Rozdělení lázeňských služeb se liší podle autorů, ORIEŠKA (1999) je člení 

� základní služby 

- vyšetření, ošetření a léčení 

- ubytovací služby 

- stravovací služby 

- kulturně – společenské služby 

� doplňkové služby 

- činnost prádelen 

- činnost lázeňského zahradnictví 

- léčebná kosmetika 

- obchodní služby 

- směnárenské služby 

- služby spočívající v poskytování občerstvení, prodej cukrářských 

výrobků a lahůdek 
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3.5.6 Postavení lázeňství  

Do popředí zájmu se v péči o zdraví v duchu nového stylu staví prevence. K tomuto 

trendu patří nejen pobyt v turistických střediscích spojený s provozováním různých 

sportovních aktivit, ale i rady specialistů, jak co nejúčinněji využít svůj volný čas 

k obnovení fyzických a duševních sil. [10] 
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4 Metodologická část 

Při zpracování této bakalářské práce byly použity tyto metody: 

− SWOT analýza 

− Popisná analýza  

− Pozorování 

− Dotazníkové šetření 

4.1 SWOT analýza 

Metoda používaná k hodnocení stavu marketingu organizace. Zahrnuje analýzu 

vnitřních silných a slabých stránek organizace a identifikuje příležitosti a ohrožení, které 

jí přináší její podnikatelské prostředí. [3]  

Tato metoda zkoumá: 

− Silné stránky (Strenghts) 

− Slabé stránky (Weaknesses) 

− Příležitosti (Opportunities) 

− Hrozby (Threats) 

Analýza S-W uvnitř organizace  

Analýza O-T vně organizace [3] 

FORET, STÁVKOVÁ (2003) charakterizují SWOT analýzu takto 

Silné stránky. Které složky marketingového mixu mají mnohem vyšší úroveň než u 

konkurenčních firem? Jak může firma tyto přednosti využít pro získání konkurenční 

výhody?  

Slabé stránky. Které složky marketingového mixu mají horší úroveň než u 

konkurenčních firem? Je jakost a spolehlivost výrobků horší než u konkurence? Má 

prezentace firmy příliš nízkou úroveň? Jsou ceny jejich výrobků příliš vysoké, nebo 

přemrštěně nízké? Firma by měla veškeré slabé stránky identifikovat a co nejrychleji je 

odstranit. 
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Příležitosti. Lze očekávat, že dojde k prudkému tempu růstu stávajících trhů? Rýsuje se 

vznik trhů zcela nových? Marketingoví manažeři by měli včas předvídat vznik nových 

příležitostí a určovat strategie pro jejich využití. Přitom by měli usilovat o co největší 

využití silných stánek firmy. 

Hrozby. Je pravděpodobné, že na trh vstoupí nová konkurenční firma? Dojde v nejbližší 

době k prudkému poklesu poptávky? Objeví se na trhu zcela nové výrobky? Vzroste cena 

nakupovaných materiálů? Obdobně jako u příležitostí je třeba předvídat vznik 

potenciálních hrozeb a hledat vhodné strategie pro jejich eliminování.  

 

4.2 Popisná analýza 

PŘÍBOVÁ (1996) dělí data 

− Primární 

− Sekundární 

 

  a konstatuje, že rozdíl mezi těmito daty vychází z účelu, ke kterému byla dat 

shromážděna. Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený projekt. A jsou 

přístupná veřejně zdarma, anebo za úplatu. Primární data jsou shromažďována nově, na 

míru řešeného projektu. Patří zadavateli výzkumu, který je sám pořídil nebo nechal 

pořídit. Údaje ze sekundárních informačních zdrojů jsou ve chvíli zpracování projektu 

zpravidla k dispozici, což je jejich přednost. Jejich cena bývá nižší, než je tomu u 

primárních zdrojů. 

 

4.3 Pozorování 

PŘÍBOVÁ (1996) se domnívá pro pozorování je charakteristické, to že probíhá bez 

aktivní účasti pozorovaného. Pozorování se může využít tam, kde jsou potřeba údaje 

evidenčního typu. Pozorování se provádí v rozsahu, který je předem dán, je odborně 

připraveno pozorovatelem tak, aby charakteristiky pozorování byly kontrolované 

z hlediska spolehlivosti, objektivnosti a validity.  
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Podle PŘÍBOVÉ (1996) je pozorování 

Zřejmé nebo skryté 

Strukturované či nestrukturované  

Přímé či nepřímé 

Osobní či s využitím technických zařízení 

Pozorovaná akce může být přirozená nebo uměle vyvolaná 

4.4 Dotazníkové šetření  

Jedna z velmi často používaných kvantitativních metod marketingového průzkumu.  

KOZEL (2006) dotazníkové šetření má výhody i nevýhody. K výhodám se řadí 

relativně nízké náklady a nízká náročnost na organizaci. Respondent není ovlivněn 

tazatelem a má dostatek času. Nevýhodou je poměrně nízká návratnost, bývá 30%. 

Podle PŘÍBOVÉ (1996) se postupuje podle těchto kroků 

− Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

− Způsob dotazování 

− Výběr cílové skupiny 

− Konstrukce otázek  

− Konstrukce dotazníku 

− Pilotáž 
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5 Analytická část     

5.1 Jihočeský kraj          

Jižní Čechy díky své geografické poloze a přírodním podmínkám 

patří k územím, kde se už v dávné minulosti začala objevovat první 

osídlení. Původně zemědělská oblast s tradičním rybníkářstvím a 

lesnictvím počátkem 20. století začala převažovat průmyslová výroba. Krása a bohatství 

přírodního i kulturně historického kraje podmiňuje rozvoj cestovního ruchu. Příhraniční 

charakter regionu se v posledních letech stal jeho předností, neboť přináší možnost 

spolupráce se sousedícími zeměmi Evropské unie.  

5.1.1 Charakteristika kraje                                                       

Představuje poměrně geograficky uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská 

kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Na jihozápadě ji obklopuje Šumava, 

výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina a Novohradské 

hory. Kraj s rozlohou 10 056 km² a počtem obyvatel 626 000 patří mezi větší kraje, který 

zahrnuje 623 obcí z toho 53 měst. Nejvyšším bodem se stal vrchol hory Plechý (1378 m), 

naopak nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (350 m). Průměrná nadmořská 

výška činí 400-600 m.  

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je vymezený územím okresů 

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a 

Tábor. 

Obrázek 4: okresy Jihočeského kraje 

 

Zdroj: http://www.ceskapojistovna.cz/images/mapa/2.gif     
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5.2 Třeboň 

Jedno z nejkrásnějších českých měst je odvždy spojeno s vodou, okolními 

rybníky a věhlasnými kapry. Třeboň leží 20km východně od Českých Budějovic 

uprostřed Třeboňské Pánve na řece Lužnici, v mírně zvlněné krajině rozlehlých lesů, 

proložených velkými i malými rybníky. Historické jádro bylo v roce 1976 vyhlášenou 

městskou památkovou rezervací. [4]  

5.2.1 Historie 

Osídlení uprostřed lesů a mokřadů zřejmě podpořili Vítkovci z landštejnské větve 

rodu; písemně je zmíněno k roku 1262. Osada měla německý název Wittingau (v 

překladu Vítkův luh), záhy se začalo používat české pojmenování, odvozené snad od 

tříbení (mýcení) lesa. Již koncem 13. stol. se sídlo ohradilo a od roku 1341 je označováno 

jako město. V letech 1366-1611 patřilo Rožmberkům, kteří založili klášter, potvrdili 

městské výsady (1376) a po husitských válkách položili základy hospodářského rozvoje 

města. Vzniklo mnoho rybníků, pivovarů, mlýnů a hospodářských dvorů. Petr Vok 

(1602-11) do Třeboně umístil správu jihočeských dominií Rožmberků a z Českého 

Krumlova sem převezl rozsáhlý archiv rodu. Předzvěstí nastávajících pohrom se stal 

velký požár v roce 1618 (vyhořelo 83domů); vojsko vypálilo předměstí (1620). V roce 

1622 císařští vedení generálem Marradasem donutili město ke kapitulaci (jako jedno 

v posledních v Čechách) a vydrancovali je. Epidemii moru v roce 1640 padla za oběť 

většina obyvatel. Třeboň zůstala typickým poddanským městem; většina jeho obyvatel 

byla závislá na majitelích panství, jimiž byli od roku 1660 Schwarzenberkové. V letech 

1850-1960 zde sídlili úřady regionální státní správy, v roce 1871 sem dospěla železnice, 

ale průmysl se nikdy nestal zdrojem prosperity. Třeboň se rozvíjela především jako 

středisko rybníkářství (tradice od konce 14. stol., zvelebení v 19. stol.), po roce 1883 

začala využívat zdrojů rašeliny k lázeňským účelům. Až v roce 1950 vznikl první větší 

průmyslový podnik Otavan, pivovar (založen 1379) zvýšil výstav piva, začalo se 

s velkochovy prasat a účinným využíváním rybníků (ryby a kachny, biopreparáty aj). Od 

roku 1975 je v provozu lázeňský komplex Aurora. [4] 
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5.2.2 Památky a turistické zajímavosti 

Jádro města je seskupeno kolem náměstí T. G. Masaryka. Měšťanské domy mají 

často podloubí a renesanční nebo barokní štíty. Pozornost si zaslouží dům U bílého 

koníčka (1544), adaptovaný na hotel. Dům čp. 89 patřil Štěpánkovi z Netolic (zemřel 

1538), stavitel rybníků (dnes obřadní síň). Zachovaly se dlouhé úseky hradební zdi, sedm 

bašt a čtyři pozdně gotické až renesanční brány (Budějovická, Svinenská, Novohradská, 

Hradecká). Původně renesanční radnice z roku 1566 byla po požárech obnovena a v 19. 

stol. přestavěna. Má 31 m vysokou věž, skýtající dobrou vyhlídku. Na náměstí stojí 

barokní mariánský sloup (1781) se sochami na podstavci a kamenná desetiboká kašna 

(1569). Nejcennější památkou města je renesanční zámek, postavený na místě hradu 

v letech 1562-1604. Poté již nebyl výrazněji změněn. Ve 120 místnostech je umístěn 

státní archiv, muzeum a galerie. S interiérem mimo archív je možné se seznámit 

prostřednictvím dvou prohlídkových tras, dokumentující život za Rožmberků a 

Schwarzenberků. Ve sklepeních je výstava Strašidla zemí Koruny české. Kolem se na 

6ha rozkládá anglický park. V areálu někdejšího augustiniánského kláštera zůstala kaple 

sv. Jana Křtitele a kostel sv. Lilií z let 1367-80. V interiéru tohoto pozoruhodného 

dvoulodí je opuková socha Třeboňské madony s dítětem z konce 14. stol. jihozápadně 

od zámku za výběžkem rybníka Svět asi 1km se nachází Schwarzenbeská knížecí 

hrobka, architektonicky pozoruhodná památková stavba z let 1874-77. Krypta s rakvemi 

spočívá pod novogotickou kaplí. Zámek s hrobkou byl v roce 2001 vyhlášen národní 

kulturní památkou. [4] 

5.2.3 Kultura  

Návštěvníci Třeboně mohou zajít do třeboňského Kina Světozor, které se nachází 

na Masarykově náměstí v přízemí bývalé tzv. staré radnice a promítá čtyřikrát týdně.  

Pro milovníky divadla je v Třeboni Divadlo Josefa Kajetána Tyla, nabízí bohatý 

program. 

Stojí zde i Kulturní a kongresové centrum Roháč, kde se pořádají konference, 

výstavy, plesy a různé taneční a hudební akce. V Třeboni umělci pořádají mnoho výstav, 

pro rok 2009 se konají od března do října ve Výstavním sále Pod Věží a také jedna 

galerie nazývaná Svět, dá se k ní dostat po pěší zóně od Bertiných lázní do centra. Jedná 
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se o prodejní galerii fotografií, obrazů a keramiky od známých umělců jako jsou 

například Milan Chábera, Kristián Kodet, Jan Saudek, Janna Srncová a další. 

5.3 Třeboňské lázně 

5.3.1 Historie lázeňství v Třeboni 

Historie třeboňského lázeňství má více než staletou tradici, avšak předpoklady 

k jejímu vzniku byly vytvořeny již před miliony let. Tehdy byly jižní Čechy pokryty 

mořem, po jehož ústupu zde zůstaly obrovská ložiska sirnoželezité slatiny, největší 

naleziště ve střední Evropě. Slatina se těží na mnoha místech v okolí Třeboně a díky 

svým chemickým a fyzikálním vlastnostem umožňuje léčení nemocí pohybového ústrojí, 

např. kloubového a svalového revmatismu, degenerativních onemocnění kostí a kloubů, 

Bechtěrovy nemoci apod.  

Všechno začalo roku 1869, kdy místní učitel Václav Hucek koupil u Zlaté stoky zahradu, 

na níž zřídil taneční sál s kuchyní. Později zde postavil malé slatinné lázničky pro svou 

nemocnou dceru Bertu, po níž jsou pojmenovány dnešní Bertiny lázně. V nichž se 

s léčbou začalo roku 1883 a celou první třetinu 20. století patřili Rosalii Vlčkové, která je 

roku 1939 prodala městu Třeboň. Za 2. světové války budovy lázní sloužily jako 

ubytovna pro evakuované německé děti, později jako lazaret pro maďarské a sovětské 

vojáky. Roku 1948 byly lázně znárodněny, ke stávajícím budovám byly přičleněny další 

objekty a v letech 1967 až 1975 vzniklo na břehu rybníka Svět další lázeňské sanatorium 

Aurora. V současné době jsou nedávno rekonstruované lázně majetkem města Třeboň. 

[8] 

5.3.2 Lázně Aurora 

Nachází se na západním okraji jihočeského města Třeboně v klidném prostředí 

rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět. Specializuje se na léčení poruch pohybového 

aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a celkovou rekondici 

těla i mysli. [12] 
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5.3.3 Indikace  

Léčení poruch pohybového aparátu (revmatické choroby, onemocnění kloubů, funkční 

poruchy kloubů a svalů) [12] 

5.3.4 Léčebné metody 

Hlavní metodou je slatina, jehož hlavním účinkem je prohřívání organismu, 

zároveň hydratuje kůži má vliv na celkovou obranyschopnost. Aplikace slatiny sníží 

svalové napětí, bolest, lépe prokrví tkáně a dochází k rychlejší regeneraci. Doporučuje se 

absolvovat sérii 6-9 těchto procedur. 

Seznam léčebných metod  

 Koupele a zábaly, masáže, pohybové terapie, fyzikální terapie a speciální 

procedury. [12] 

5.3.5 Ubytování 

Kapacita ubytování je 450 lůžek ve 287 pokojích a dalších 250 lůžek mají 

k dispozici mimo komplex v dependancích, které jsou v dosahu pěší chůze od lázní. 

Ubytování je poskytováno v apartmá anebo jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. 

[12] 

5.3.6 Stravování 

V rámci léčebných pobytů mohou hosté využít nabídky stravování formou 

polopenze nebo plné penze ve dvou variantách a to buď v bufetové formě anebo  výběr 

ze 4 menu. Klienti dále mohou využívat restaurace a bary volně přístupné v areálu. 

Restaurace Harmonie, Bar Slatinka, Bowling Bar a Denní bar Zimní Zahrada. [12] 
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5.3.7 Bertiny lázně 

V těsné blízkosti městské památkové rezervace a Zlaté stoky, které patří do 

ekologicky atraktivního území chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. 

5.3.8 Indikace  

 Léčení pohybového aparátu (bolestivé stavy páteře a kloubů, poúrazové a 

pooperační stavy, revmatická onemocnění, bechtěrova nemoc, bolestivé stavy měkkých 

tkání). [13] 

5.3.9 Léčebné metody  

Vedle základních léčebných procedur založených na bázi kombinování slatinných 

koupelí a zábalů s ručními masážemi využívají Bertiny lázně: vodoléčebné procedury, 

laserovou techniku, elektroléčbu, léčebnou rehabilitaci, plynové injekce, parafínové 

zábaly. [13] 

 

5.3.10  Ubytování 

 

   Ubytovací kapacita je 186 lůžek v jedno a dvou lůžkových pokojích, anebo 

v apartmánech. 

  Vybavení pokojů odpovídá svým standardem I. kategorii hotelového ubytování - 

tj. sprcha, WC, barevná televize s rádiem, lednice a telefon s přímým meziměstským 

spojením. Apartmány jsou navíc vybaveny minibarem. Lázně zajišťují pro své hosty také 

ubytování mimo budovu Bertiných lázní - v tzv. depandantech. Jedná se o ubytování v 

Třeboňských pensionech a hotelích např. Hotely Zlatá hvězda, Myslivna, Bílý Koníček, 

pensiony U Míšků, U Bumanů, Pension Siesta aj. [13] 
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5.3.11 Stravování  

Možnost zakoupit si plnou penzi anebo polopenzi. Typy stravy: racionální strava- 

bez omezení, šetřící, diabetická a redukční strava.  

Restaurace Adéla – nekuřácká luxusní restaurace nabízí dobrá netučná jídla, řadu 

teplých i studených nápojů a kvalitních vín. Každé pondělí a středu jsou zde taneční 

večery. [13] 

 

5.4  Bechyně 

 Jihočeské město se nalézá v lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky 

Smutné, 20 km jihozápadně od Tábora. Na místě města údajně v 9. století bývalo 

slovanské hradiště, které bylo podle Kosmovy kroniky jedním z nejdůležitějších 

správních center Čech. Bechyně byla založena Janem Lucemburským 1323. Nyní zde 

žije asi 6000 obyvatel a je proslulá zejména lázeňstvím a výrobou keramiky. 

5.4.1 Historie 

Historie Bechyně začíná v roce 1268. Tehdy koupil král Přemysl Otakar II. Bechyni jako 

pustou horu a založil zde hrad. Jméno Bechyně se ale v nejstarších historických 

pramenech vyskytuje o celé století dříve. Na listinách datovaných léty 1167,1170 a 1171 

jsou zmiňovány církevní hodnostáři, arcijáhnové z Bechyně, kterým byla tehdy 

podřízena církevní organizace jižních Čech. Ona pustá hora tedy spíš znamená zpustlou 

stavbu, ruiny někdejšího kostela nebo hradu. Z dramatických událostí zlých let po smrti 

krále Přemysla Otakara II. je známa vůdčí postava biskupa Tobiáše z Bechyně. Jan 

Lucemburský povýšil osadu na město. Bechyně často měnila své majitele. Dnešní 

renesanční podoba zámku pochází z XVI. století, kdy jej přestavoval Petr Vok z 

Rožmberka, jako své hlavní, nejmilejší a tehdy ještě mládenecké sídlo. Když se Petr Vok 

stal po smrti svého staršího bratra Viléma z Rožmberka majitelem celé rožmberské 

državy, byla to i milovaná Bechyně, kterou musel v roce 1596 obětovat na úhradu rovněž 

zděděných dluhů. Tak se stala majetkem Šternberků. Od roku 1715 až do 19. století 

držela Bechyně hrabata z Paaru, kteří zde setrvali do roku 1948. Po konfiskaci majetku 

využívala zámek ČSAV. Po roce 1989 se zámek navrátil původním majitelům a poté 
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bylo založeno Panství Bechyně. Od 15. století vzkvétalo ve městě také hrnčířství, které 

zde založilo keramickou tradici. První keramická dílna tu vznikla koncem 19. století. V 

roce 1884 byla ve městě otevřena nejstarší odborná keramická škola v Čechách. [14] 

 

5.4.2 Památky a turistické zajímavosti 

5.4.2.1 Zámek Bechyně 

Z původního hradu 13. století, který stál v jižní části skalnatého ostrohu, se 

nezachovaly téměř žádné stavební pozůstatky. Také z pozdně gotických přestaveb hradu 

a pevnostního systému města se zachovalo pouze torzo. Po mohutné přestavbě na konci 

15. a počátku 16. století zachovaly pouze některé přízemní místnosti. Je to např. pozdně 

gotická síň, sklenutá síťovou klenbou s terakotovými žebry, v jejichž průsečících jsou 

štítky se šternberskými hvězdami. Vznik unikátní architektury byl podmíněn i účastí 

kameníků z pražské hradní huti. Jedním z nich byl i Wendel Rosskopf, který kolem 

r.1515 vystavěl v přízemí dodnes zachovanou síň, zaklenutou na střední pískovcový 

sloup v podobě stromu s otesanými větvemi.  

Obdobně jako se v následujících staletích měnily interiéry zámku, v nichž 

jednotliví majitelé uplatňovali době odpovídající úpravy (empír, rokoko, neogotika atd.), 

docházelo k přestavbám, likvidacím nevyhovujících prostor a výstavbě nových budov. 

[6] 

5.4.2.2 Bechyňský klášter 

Jednu z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek Bechyně 

najdeme nedaleko náměstí, na skále nad řekou Lužnicí.  

Na místě původního kostela, stavěného od roku 1281 (roku 1284 sem byli 

povoláni františkáni) a za husitského hnutí do základů zničeného, byl od konce 15. století 

budován nový klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie. Na dobu jeho vzniku ukazuje 

letopočet 1491, umístěný na sedile na severní straně presbytáře kostela. Stavebníky byli 

Jan a Ladislav ze Šternberka. [6] 
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5.4.2.3 Kostel sv. Matěje 

Je dominantou západní strany náměstí. Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do 

konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, 

takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. [6] 

5.4.2.4 Historická železnice Bechyně - Tábor 

Železnice na trase Tábor-Bechyně byla postavena jako první elektrifikovaná 

dráha na území Rakouska Uherska, dokončena roku 1903. Trať, která původně končila 

před Bechyní v místě starého nádraží, byla po dostavbě mostu v roce 1928 protažena až 

do města. Původním historickým vlakem se můžete svézt při každoročních jízdách. [6] 

 

5.4.3 Kultura 

Místní Kino Bechyně najdeme v Libušině ulici, jejíž součástí je stylová klidná 

kavárna s kapacitou 24 míst, kam většina návštěvníků po skončení filmu zajde posedět, 

anebo si můžete vypůjčit film v místní videopůjčovně.  

Budovu divadla v Bechyni nenajdeme, o to více tu očekávejme různá galerie a 

muzea. V bývalém zámeckém pivovaru se nachází Alšova jihočeská galerie, obsahuje 

sbírku prací mezinárodních keramických sympozií. V areálu zámku potkáme ještě 

Muzeum Vladimíra Preclíka, které bylo vybudováno v bývalé zámecké sýpce, muzeum 

je přístupné od května do září a vstupné činí 50 Kč. Budovu Městského muzea leží na 

náměstí T. G. Masaryka, ve které je mimo vlastních sbírek k dispozici i expozice 

Hasičského muzea, těšit se můžete také na pronikavý zvuk místní sirény. Je v provozu od 

dubna do srpna. Galerie U hrocha slouží jako výstavní síň v Kulturním domě. Poslední 

muzeum, které bylo otevřeno v roce 2006 v prostorách bývalé židovské synagogy se 

stalo prvním muzeem tohoto zaměření v České republice, jedná se o Muzeum Turistiky.  

Zdejší zábava, mládež, rodiče ale i senioři se shromaždují v Kulturním středisku 

města Bechyně, jednak přispívá k výchově, vzdělání a celkovému rozvoji kultury, tak i k 

propagaci a prezentaci města. Jsou zde divadelní představení, kapely, dechovky, ples 

nebo taneční kurzy.  

Milovníci knih mohou navštívit zdejší knihovnu s internetovou kavárnou. 



43 

 

5.5 Lázně Bechyně, s. r. o. 

Jedny z nejstarších lázní v Čechách se nachází v jihočeském městečku Bechyně. 

Léčí se zde především revmatická artritis, metabolická onemocnění s postižením kloubů, 

bolestivé syndromy svalů a šlach, osteoporóza a další. Centrem lázeňského areálu je nově 

vybudovaný lázeňský hotel Olga. 

5.5.1 Historie  

 Nejstarší tištěná zmínka o Libušiných lázních v Bechyni pochází z roku 1730. 

Roku 1884 družstvo z Prahy zakoupilo lázně a upravily je tak, aby vyhovovaly 

balneologickým i hygienickým požadavkům. Od roku 1934 proběhly značné 

rekonstrukce a začala se používat slatina, která se používá dodnes. 

5.5.2 Indikace 

 Nemoci pohybového ústrojí (bechtěrova choroba, bolestivé syndromy šlach, 

úponů, stavy po úrazech pohybového ústrojí) a nemoci kožní (stavy po popáleninách). 

[15] 

5.5.3 Lázeňské procedury 

Hlavním zdejším přírodním zdrojem je slatina, dovážená z Komárových Blat. 

Dále se zde požívá vodoléčba, peloidní procedury, elektroléčba, masáže, aplikace tepla a 

chladu, zřídelní plyn, léčebná tělesná výchova. [15] 

5.5.4 Ubytování v rámci lázní  

 První typ ubytování je Kategorii A- Lázeňský hotel Olga**** a Secesní lázeňský 

dům Božena pro náročnější klientelu a Kategorie B představuje lázeňské domy, kde 

procedury provádějí mimo dům a sociální zařízení se vyskytuje mimo pokoj a je to 

Lázeňský dům Libuše, Vlasta a Šárka. 

 

 



44 

 

5.5.5 Stravování  

Tři kategorie stravování Standard, Standard Plus, Standart Super, rozdíl je 

v rozmanitosti výběru a bohatosti příloh. Kromě běžných jídel jsou na výběr diety – 

šetřící, redukční a diabetická.  

V areálu lázní je navíc restaurace Jana se širokým výběrem teplých i studených 

jídel a Denní bar, který nabízí malé občerstvení jako chlebíčky zákusky a řadu nápojů. 

[15] 

5.6 Vráž u Písku 

Vráž (také Vráž u Písku) je lázeňská obec, ležící asi 8 km severně od města Písek, 

v půli cesty mezi okresním městem a Zvíkovem, na levém břehu řeky Otavy, od které  je 

vzdálená 1 km. Obklopena ze všech stran krásnými lesy (leží v nadmořské výšce 418 m) 

patří se svými rybníky Novovrážským, Společným a Landou povodím k řece Otavě. 

Obec má rozlohu 7,38 km² a bydlí zde okolo 300 obyvatel. Obec je rozdělena na dvě 

části Stará Vráž a Nová Vráž. [18] 

5.6.1 Historie 

            Historie Vráži začíná první písemnou zmínkou z roku 1323, která v té době, 

patřila ke Zvíkovskému panství, jež bylo součástí království českého. Poté se vyměnila 

řada majitelů. Od 18. století se číslují domy a zároveň vznikla část obce Nová Vráž, z 

potřeby panství získat dostatečnou rezervu pracovních sil. Roku 1849 je zavedena první 

samospráva obce, první starosta Jan Rataj zvaný Kavka. V 19. století byla zavedena nová 

škola, která za sto let se zase uzavřela z důvodu malého počtu žáků, v samé době se 

zahájila stavba dráhy přes obec, dokončena stavba zámku, postavena kaplička sv. 

Václava. Počátkem 20. století založeno v obci knihovní družstvo, zámek prodán 

Pomocnému spolku pro péči o zdraví úředníků a zřízenců v Praze, založen dobrovolný 

hasičský sbor se 34 členy, elektrifikace obce, zámek koupen Nemocenskou pojišťovnou 

soukromých úředníků a zřízenců a zřízeno německé sanatorium a  po zestátnění  české 

lázně, roku  1936 - živnostenské provozovny v obci: 3 hostince, 2 kupectví, 1 

hokynářství, 3 kovářství, 2 prodejny tabáku, 1 řeznictví, 1 výrobna cementového zboží, 1 
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mlýn, 1 holičství, výstavba pily, zahájen provoz mateřské školy, 1978 přiznán obci 

lázeňský statut, nová hasičská sborovna a roku 1998 dokončen územní plán obce.  

[17] 

 

5.6.2 Památky a turistické zajímavosti 

5.6.2.1 Zámek 

             Vybudován rodovou větví Popelů z Lobkovic. Se stavbou bylo započato v roce 

1868. Dohotoven byl až v roce 1875 a téhož roku 2. prosince vyhořel takřka do základů. 

Poté se započalo znovu se stavbou a v roce 1881 vídeňský architekt Flohr předává rodině 

Lobkoviců zámek, postavený v novogotickém slohu. Nejvíce času zde trávil významný 

český politik, první prezident České akademie věd a umění, maršálek Království 

Českého kníže Jiří z Lobkovic. Po jeho smrti zámek osiřel a sloužil jako lovecký 

zámeček v dobách podzimních honů. Na podzim roku 1926 odkoupil zámeček od rodiny 

Lobkoviců Pomocný spolek pro péči a zdraví úředníků a zřízenců v Praze. Spolek nabídl 

zámeček Nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců k bezplatnému 

užívání po dobu 5 let s podmínkou, že upraví a zařídí jej svým nákladem jako zotavovnu. 

V prosinci 1932 byl zámeček odprodán do trvalého vlastnictví Nemocenské pojišťovně. 

Ta se rozhodla přebudovat zotavovnu na sanatorium a dnem 15. ledna 1936 bylo 

slavnostně otevřeno a předáno ke svému účelu. V této době mělo sanatorium 62 

zaměstnanců a pojalo až 137 pacientů. Doba jejich léčebného pobytu byla 3 – 6 týdnů. 

Do 15. června 1963 se zde vystřídalo 602 pacientů a na 1400 hostů. Tím i značně stoupla 

frekvence cestujících v tehdejší stanici a v důsledku toho od roku 1937 zastavovaly ve 

Vráži rychlíky. Během druhé světové války bylo sanatorium zrušeno a přistavěním 

několika dřevěných ubikací sloužilo jako ozdravovna pro německé vojáky s plicními 

chorobami. Dne 5. Května 1945 zachytil správce stanice zprávu o povstání v Praze. Na 

stanici byla vyvěšena státní vlajka a za účasti spoluobčanů Vráže byl vojenský lazaret 

v zámečku odzbrojen, bylo odstraněno protiletadlové dělo a 30 mužů německé posádky a 

250 pacientů bylo zajato. Od té doby se zde vystřídalo mnoho pacientů i významných 

osobností. V roce 1978 byl obci přiznán lázeňský statut se všemi atributy. V roce 1993 

došlo k privatizaci objektu, který se tak stal soukromým lázeňským zařízením a svému 

léčebnému účelu slouží dodnes. [17] 
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5.6.3 Kultura 

          Jelikož se jedná o obec Vráž se 300 obyvateli nemůžeme zde hledat žádné kino, 

divadlo, muzeum ani galerii, avšak kdo by přece jen chtěl 8 km od Vráže je jihočeské 

město Písek, kam můžeme zajít do kina a to Kino Portyč a v letních měsících promítá i 

Letní kino. Divadla jsou v Písku dvě, Divadlo Fr. Šrámka a Divadlo Pod čarou.  

V Písku je také mnoho galerií jako Galerie M, Galerie Portyč, Galerie PP, Galerie 

Prácheňského muzea a Minigalerie. A také jedno muzeum-Prácheňské muzeum. 

 

5.7 Lázně Hotel Vráž, s. r. o. 

            Nachází se 10 km od Písku, v prostředí lesnaté krajiny v údolí řeky Otavy. 

Lázeňský komplex se skládá z třech budov novogotického slohu a umožňují 

bezbariérový přístup. Lázně se specializují na léčení nervových onemocnění, poruch 

pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a 

celkovou rekondici těla i mysli. 

5.7.1 Historie lázní 

           Samotná historie lázeňství je spojena se jménem profesora Vítka, který měl 

zásadní podíl na vzniku klimatických a rehabilitačních lázní v 30. letech 20. st. 

V součastnosti jsou lázně provozovány společností LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ s.r.o., která 

je nestátním zdravotnickým zařízením. V lázeňském zařízení je poskytována komplexní a 

příspěvková péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. [16] 

 

5.7.2 Indikace  

Nemoci pohybového ústrojí a nemoci nervové. 
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5.7.3 Léčebné metody 

             Léčba je založena na využití přírodního léčivého zdroje peloidu 

s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami a příhodným klimatickým 

prostředím. Metody se doporučují v délce 3 až 4 týdnů, dále se tu provádí rehabilitace, 

masáže, rašelinové zábaly, koupele, fyzikální terapie a termoterapie. [16] 

 

5.7.4 Ubytování 

          Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje nebo apartmány jsou rozděleny do 

tříkategorií, od kterých se také vyvíjí cena. Kapacita je 161 lůžek v 96 pokojích. 

Ubytování na Zámku, ubytování v Léčebném pavilonu, ubytování v Jubilejním 

pavilonu 

 

5.7.5 Stravování 

            Přímo v lázeňském Hotelu Vráž se nachází restaurace, kde je možno zakoupit si 

snídani za 145 Kč, polopenzi 260 Kč, anebo plnou penzi za 375 Kč. 
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5.8 Analýza sportu a volného času 

5.8.1 Lázně Aurora 

Poskytují široký výběr ze sportovních aktivit, největší chloubou je plavecký 

bazén S mírně slanou vodou 25 m dlouhý, na rozdíl od normální chlorované vody 

nezpůsobuje červenání očí a pálení, celková kapacita je 130 osoba a otevřeno mají denně 

od 7 do 22h. Hodina stojí 100 Kč.  

Moderně vybavené fitness na ploše 130 m2, kde je vždy k dispozici vyškolený 

trenér. Vstup do posilovny 80 Kč je však omezen na 90 min. 

Hráči bowlingu v lázních najdou dvě bowlingové dráhy, kulečník, šipky a bar 

pronájem jedné dráhy na hodinu vyjde na 200 Kč. 

V areálu se také nachází tělocvična 17.5 x 30m pro skupinový rehabilitační 

trénink, jógu hodina za 60 Kč, anebo míčové hry (volejbal, basketbal). 

K dispozici je jeden kurt na squash, rakety, míčky a pálky se půjčují na recepci za 

poplatek. Pronájem kurtu na hodinu činí 150 Kč. 

Wellnes zahrnuje saunu pro 15 osob s venkovním ochlazovacím bazénkem za 80 

Kč, dále vibrosaunu, solárium a floating (relaxační vana s hustou slanou tekutinou 

z Mrtvého moře) 

 

5.8.2 Bertiny lázně 

 Moderně vybudovaný sportovní areál Sport park Berta, jehož součástí je také 

nově zřízená Wellness hala, na jejíž vybudování se náklady vyšplhaly téměř na 31 

milionu korun. Celý projekt zahrnuje tenisovou halu, bowling, wellnesscentrum a vodní 

atrakce, stál 165 milionu korun. Příspěvky přišli ze strukturálních fondů a státního 

rozpočtu, město Třeboň ze svého rozpočtu poskytlo 16.5 milionu korun. Součástí areálu 

je parkoviště, dětské hřiště a venkovní terasa. 

 Součástí sportovního areálu je také menší fitness s několika posilovacími stroji 

hodina zde vyjde na 60 Kč. Jeden squashový kurt za 150 Kč, hřiště pro petase a stolní 

tenis vyjde na 25 Kč na hodinu a pálky a míčky je možné si zapůjčit. 

 Lázně mohou návštěvníkům nabídnout 2 bowlingové dráhy celý týden od 14h do 

02h ráno, součástí je restaurace Top Spin s barem.  
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V tělocvičně se provozují různá rehabilitační cvičení a sportovní hry. 

Venku je připraven jeden antukový volejbalový kurt za 100 Kč na hodinu. Pro 

milovníky bílého sportu v Bertiných lázních je k dispozici nová tenisová hala od 1. 7. 

2007 s povrchem z australské antuky Classic Clay s celonočním provozem, neboť kurty 

jsou osvětlené. Dále jsou zde venkovní kurty s umělým povrchem a antukou. Pořádají se 

různé kurzy, např. kurzy pro začátečníky, anebo jen trénink pro rekreační i závodní 

hráče. 

5.8.3 Analýza sportovních zařízení v Třeboni 

Indoor: 

− Bazén plavecký (2) Graf 2: Analýza sportovních zařízení v Třeboni 

− Bowling centra (3) 

− Fitness (4) 

− Horolezecká stěna (1) 

− Sauna, pára (3) 

− Solárium (1) 

− Sportovní hala (1) 

− Tenisové haly (2) 

− Welnesscentra (3) 

Outdoor:          zdroj: autorka             

− Minigolf (1) 

− Fotbalové hřiště (1) 

− In-line stezka (1) 

− Letní sportovní hala (volejbal, nohejbal, atletika, ) 

− Loděnice jachtingová (1) 

− Stadion (1) 

− Tenisové kurty (3) 

− Vodní koupaliště (2)                                    

− Volejbalové hřiště (1) 

62%

38% indoor

outdoor
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5.8.4 Lázně Bechyně 

V lázeňském hotelu Olga se nachází menší bazén se skupinovou vířivkou pro 10 

osob. Kromě plavání a rehabilitačních cvičení ve vodě hotel poskytuje hodiny 

aquaerobiku 1hodina cvičení vyjde na 90 Kč.  

Menší fitness pro lázeňské hosty s dostatečným počtem rotopedů a menším 

množstvím posilovacích strojů za 30 min zaplatíte 70 Kč. 

První Jihočeský golfový klub- Panství Bechyně vznikl roku 1994. Devítijamkové 

hřiště patří mezi menší ale o to krásnější. Přijít zahrát si můžou členové golfového klubu, 

ale také i turisté, kteří golf nikdy nehráli. V areálu se půjčuje golfové vybavení a 

k dispozici je i profesionální trenér. Klub nabízí řadu turnajů, výukové programy na více 

dní s ubytováním nebo bez ubytování a nebo si můžete přijít trénovat jen na pár hodin a 

poznat krásu a kouzlo přírody.   

Lázně nabízejí skálu škálu týmových sportů anebo ve dvojicích. Na recepci 

lázeňského hotelu si můžete vypůjčit vybavení rakety, pálky a míčky  a zahrát si tak 

venku tenis, volejbal, nohejbal, ruské kuželky a stolní tenis, anebo na trávě petanque a 

badminton. 

5.8.5 Analýza sportovních zařízení v Bechyni 

Outdoor: 

− Fotbalové hřiště (1)  Graf 3:Analýza sportovních zařízení v Bechyni 

− Golfové hřiště (1) 

− Koupaliště (1) 

− Minigolf (1)    

− Městský stadion (1) 

− Sportovní stadion (1) 

− Volejbalové hřiště (1) 

− Hřiště na beach volejbal (1) 

− Tenisová centra (2) 

                                                 zdroj: autorka 

 

37%

63%

indoor

outdoor
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Indoor: 

− Tenisové haly (2) 

− Fitness (1)                        

− Wellnesscentra (1) 

− Plavecký bazén (1) 

− Sauna (1) 

5.8.6 Lázně hotel Vráž 

Díky své poloze a příjemnému klimatu jsou lázně místem vhodným k realizaci 

odpočinkové turistiky, výletů po okolí po mnoha značených turistických i cyklistických 

stezkách, cestování po kulturních památkách. Pro aktivní využití volného času jsou 

k dispozici tenisové kurty, fitness, kuželník, venkovní šachy, stolní tenis, půjčovna 

sportovních potřeb.  

Jedny z mála lázní, které mají vnitřní i vnější bazén. Provozuje se zde 

rehabilitační cvičení ve vodě, plavání a aquaerobik. V nitřní bazén má rozměry 3  7m, 

venkovní bazén 6  5 metrů hodina stojí 60 Kč. 

Lázeňské fitness nabízí spinnigové kola, jeden běžící pás, činky, Total Gym a 

různé posilovací stroje za 60 Kč.  

Okolí lázeňského areálu nabízí široké možnosti pro tuto sportovní turistiku. 

Chůze za pomoci Nordic holí dokáže procvičit a osvěžit celé tělo 

Vedle hotelu se nachází dva venkovní tenisové kurty s povrchem antuky na 

hodinu za 60 Kč na osobu.  

Pro milovníky bílého sportu hotel má k dispozici jedno volejbalové hřiště. 

Dále zde najdete vše potřebné pro stolní tenis a badminton. 
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5.8.7 Analýza sportovních zařízení ve Vráži: 

Indoor:                                                    

− Bazén (1)           

− Fitness (1) 

− Sauna (1)                                                   

Outdoor:  

− Plavecký bazén (1) 

− Tenisové kurty (1)  

− Volejbalové hřiště (1)       

Graf 4: analýza sportovních zařízení ve Vráži             

 

 

 

 

 

 

zdroj: autorka 
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5.9 SWOT analýza Třeboně  

Tabula 1: SWOT analýza Třeboně 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná geografická poloha, rakouské 

hranice – příliv zahraničních turistů. 

• Zajímavé turistické památky 

• Tradice lázeňství, pivovaru 

• Dvoje lázně – Bertiny lázně a Aurora 

• Mnoho ubytovacích a stravovacích 

zařízení 

• CHKO Třeboňsko 

• Největší plochy rybníků v Čechách 

• Velké množství sportovních aktivit 

• Bohatá nabídka kulturních akcí  

• Mnoho cyklotras 

 

• Sezonní událost, sezonní práce 

• Špatná komunikace-chybí dálnice 

• Málo pracovních příležitostí pro 

vysokoškoláky 

• V Třeboni není expandující sport-golf 

• V zimě chybí lyžařské aktivity 

• Nedostatečná jazyková vybavenost 

místních obyvatel 

 

Příležitosti Ohrožení 
• Spolupráce, propojení lázní 

• Rozšíření cyklotras, in-line stezky 

• Rybníkářství-lov ryb, závody ve 

sportovním rybaření 

• Rakouské hranice 

• Nová Česká Miss 2009 Iveta Lutovská 

• Efektivní využití prostředků EU 

v oblasti CR 

 

• Nadměrný výskyt komárů 

• Příliš mnoho turistů, cyklistů 

• Chybí golf 

• Nízké mzdy- odliv kvalifikovaných 

pracovníků z regionu do větších měst 

• Zhoršující se kvalita silničních 

komunikací 

 

          Zdroj: autorka 
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5.10  SWOT analýza Bechyně  

Tabulka 2: SWOT analýza Bechyně 

Silné stránky Slabé stránky 

• Lázně bechyně a jejich tradice 

• První elektrifikovaná dráha ve střední 

Evropě 

• Historické památky  

• Bohatý kulturní život 

• 1. Jihočeský golfový klub v Bechyni 

• Mnoho ubytovacích a stravovacích 

zařízení 

• Mnoho cyklotras a turistika 

• Přírodní podmínky-bohaté lesy 

 

• Nevyužívaný pivovar v Bechyni 

• Špatné silnice, málo udržované polní 

cesty 

• Nízká úroveň služeb CR 

• Nevyhovující lokální zdroje pitné vody 

• Špatná jazyková vybavenost místních 

obyvatel 

• Málo pracovních příležitostí 

 

Příležitosti Ohrožení 
• Řeka Lužnice-vodáctví 

• Mezinárodní cyklotrasa Praha -Vídeň, 

která vede přes Bechyni 

• V letních měsících jízdy historickým 

vlakem 

• Rozvoj agroturistiky 

• Rozšíření cyklotras a služeb 

• Obnova kulturních a sportovních tradic 

• Provozování informačních středisek 

• Pokles pracovních příležitostí 

• Rušení polních cest 

• Znehodnocení kulturního a přírodního 

bohatství 

• Nedostatek finančních zdrojů 

 

          Zdroj: autorka 
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5.11 SWOT analýza Vřáže u Písku 

Tabulka 3: SWOT analýza Vráže 

Silné stránky Slabé stránky 

• Lázně Hotel Vráž, s. r. o. 

• Nízké ceny 

• 10 km od většího města Písku 

• Venkovský klid 

• Krásná příroda- lesy, řeky 

• Bohatá nabídka výletů na kole 

 

• Malá obec (300 obyvatel) 

• Málo ubytovacích a stravovacích 

zařízení 

• Málo služeb CR (obchody, sporty, 

ostatní služby) 

• Špatná komunikace, mnoho lesních 

cest 

• Špatná jazyková vybavenost místních 

• Málo pracovních příležitostí 

Příležitosti Ohrožení 
• Rozšířit služby v obci a služby v 

lázních 

• Budování nových cyklostezek 

• Promyšlená propagace obce a lázní 

• Větší sportovní a kulturní vyžití 

• Zhoršená dopravní dostupnost 

• Chátrání památek 

• Malá informovanost veřejnosti o 

lázních ve Vráži 

• Příliš malá obec, na to aby tu byly 

lázně 

                                                                Zdroj: autorka 

5.12 Dotazníkové šetření      

 

Z důvodu zjištění slabých, silných stránek, vyskytnutých příležitostí a případných 

hrozeb byl vytvořen na základě těchto informací dotazník, kterým se bude práce zabývat 

v následující kapitole a to v syntetické části.  Dotazování proběhlo písemnou formou 

v analyzovaných lázních a městech. Dotazníků bylo rozdáno 150 a návratnost byla 90%.  
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6  Syntetická část 

 

6.1 Zhodnocení dotazníkového šetření  

 Zde bude prostor k věnování se rozboru dotazníku. Z oslovených 150 respondentů 

se vrátilo 136 dotazníků, dotazování proběhlo osobně písemnou formou lázeňských 

hostů. 

6.1.1 Struktura dotazníku  

Autorka vytvořila dotazník se 14- ti otázkami, snahou bylo vytvoření stručného a 

rychlého dotazování, aby nezabral respondentům mnoho času a přitom se zjistilo co 

nejvíce informací. Byla zvolena jednoduchá forma kroužkování jedné odpovědi, otevřené 

otázky jsou zařazeny co nejméně, jen pokud je to nutné a poslední forma škálování, 

pomocí které respondenti hodnotily kvalitu služeb. 

V první části se zjišťují základní otázky k získání informací o návštěvnících lázní, 

jako je věk, pohlaví a místo bydliště. Nato následují otázky zjišťující důvod a způsob 

návštěvy a nakonec hodnocení kvality služeb. 

 

6.1.2 Interpretace výsledků dotazování 

Dotazování proběhlo ve všech čtyřech lázních formou písemného dotazování, 

počet rozdaných dotazníků bylo 150. Z toho 30% ve Vráži to je 45 respondentů a 2 

dotazníky nebyly vráceny což je 43 dotazníků vrácených (28,67%). V Třeboni se jich 

rozdalo 40% (60 respondentů) a vráceno 55 dotazníků což je 36,67%. Naposled se 30% 

dotazníků (45respondentů) rozdávalo v Bechyni a nazpět se dostalo jen 38 v procentech 

25,34%.  

Návratnost dotazníků není tedy 100% ale,  90,67% tedy 136 respondentů vrátilo a 

vyplnilo dotazníky. 
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Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

Tabulka 4: Informace o pohlaví respondentů. 

Odpověď Počet 

muž 58 

žena 78 

                    Zdroj: autorka 

Dotazník vyplnilo 78 žen a 58 mužů. Což potvrzuje, že lázeňská místa navštěvuje větší 

počet žen. 

 

Graf 5: Pohlaví respondentů 

 

58

78

muž

žena

 

     Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 2: Jaký je váš věk? 

Tabulka 5: Věk respondentů. 

odpověď počet 

do 25 let 4 

26-35 21 

36-45 37 

46-55 32 

nad 55 let 42 

             Zdroj: autorka  



58 

 

 

Nejvíce odpovídajících respondentů je ve věku nad 55 let a dalo by se říci, že s rostoucím 

věkem, roste návštěvnost lázní a lázeňských měst. 

 

Otázka č. 3: V jakém kraji bydlíte? 

Tabulka 6: Bydliště respondentů 

odpověď počet 

Středočeský+Praha 47 

Jihočeský 54 

Plzeňský 24 

Vysočina 5 

Karlovarský 0 

Jihomoravský 2 

Pardubický  3 

Zlínský 1 

                                  Zdroj: autorka 

  

Turisté z Jižních Čech mají malou převahu nad Středními Čechami a Prahou, na třetím 

místě je kraj Plzeňský. Tudíž lázně navštěvují místní, obyvatelé z vedlejšího kraje 

Plzeňského a hlavního města Prahy. 

 

Otázka č. 4: Jak dlouho budete v lázních? 

Tabulka 7: Počet dní strávených v lázních 

odpověď počet 

2 dny 31 

3-5dní 7 

7 dní 35 

14 dní 9 

více jak 14 dní 54 

                            Zdroj: autorka 
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Přes polovinu dotazovaných zůstane v lázních déle jak 14 dní. Doporučená délka pobytu 

je 3 týdny a 1/3 klientů tuto dobu respektuje a vymezí si čas na svůj rekondiční pobyt 

v lázních. 

Graf 6: Počet strávených dní v lázních 

2 dny

3-5dní

7dní

14 dní

více jak 14 dní

 

                                                                   Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 5: Jak jste se dozvěděl/a o těchto lázních 

Tabulka 8: způsob dozvědění o lázních 

už jsem zde byl/a 39 

od přátel 45 

z práce či ze školy 23 

z internetu 16 

z tištěné reklamy 6 

z TV 0 

z rádia 6 

jiný zdroj 3 

                 Zdroj: autorka 

 

Z toho dotazníku vyplývá, že nejvíce respondentů se dozvědělo o těchto lázních od přátel 

na doporučení, zde je vidět jak je důležitá spokojenost klientů, kteří dále šíří své mínění o 

lázních. Ani jeden respondent se nedozvěděl z televize, což znamená, že reklama 

v televizi nebyla vysílána, anebo nebyla dostatečně účinná, dlouhá nebo zajímavá. 
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Otázka č. 6: Proč jste si vybral/a tyto lázně: 

Tabulka 9: výběr těchto lázní 

odpověď Počet 

z vlastní zkušenosti 30 

na doporučení 49 

kvůli ceně 14 

kvůli službám 3 

na základě reklamy 4 

náhodně 24 

z jiného důvodu 12 

                              Zdroj: autorka 

 

Z dotazníku vyčteme, že mnoho klientů si nechá poradit od někoho, kdo má už nějaké 

zkušenosti, anebo se setkal s těmito lázněmi. Odpověď z jiného důvodu byla vyplněna 

12-ti respondenty a většina z nich uvedla, že si vybrali právě toto prostředí z nabídky 

cestovní kanceláře. 

 

 

Otázka č. 7: úhrada pobytu: 

Tabulka 10: úhrada pobytu 

Odpověď počet 

pojišťovna jako 

komplexní léčbu 

16 

pojišťovna jako 

příspěvkovou léčbu 

22 

hradím sám  76 

hradí zaměstnavatel 20 

jiný subjekt 2 
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                  Zdroj: autorka 

 

Z dotazování vyplynulo, že nejvíce klientů si svůj léčebný pobyt hradí sám, to potvrzuje 

nový trend, že do popředí se staví péče o zdraví jako prevence. 

 

 

 

Graf 7: úhrada pobytu 
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                                                                       Zdroj: autorka 

 

 

Otázka č. 8: Jaká léčebná procedura byla nejlepší a jaká nejhorší? 

První nejoblíbenější léčebnou metodou se staly různé masáže. Poté koupele (perličková a 

vířivá) a sauna. 

Mezi méně oblíbené procedury patří: plynové injekce, elektroléčba a cvičení ve fitness. 

Na tuto otázku mnoho respondentů neodpovídalo, avšak odpověď cvičení ve fitness je 

také dost překvapující. 

 

Otázka č. 9: Úroveň ubytování: 

• Vybavenost pokoje 

Tabulka 11: vybavenost pokoje 

odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 42 
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Spokojen/a 40 

Nemohu posoudit 8 

Nespokojen/a 38 

Velmi nespokojen/a 8 

                                    Zdroj: autorka 

 

• Čistota 

Tabulka 12: čistota ubytování 

odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 39 

Spokojen/a 44 

Nemohu posoudit 8 

Nespokojen/a 42 

Velmi nespokojen/a 3 

                                                Zdroj: autorka 

• Personál 

Tabulka 13: personál 

odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 57 

Spokojen/a 61 

Nemohu posoudit 8 

Nespokojen/a 8 

Velmi nespokojen/a 2 

                                   Zdroj: autorka 

  

Nejvíce byli klienti spokojeni s personálem, s čistotou pokojů byla nespokojena 1/3 

klientů a totéž s vybavením pokojů. Většina pokojů je vybavena jen základně a mnoho 

věcí se půjčuje za příplatek. 

 

Otázka č. 10: úroveň stravování: 

• Kvalita stravy 
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Tabulka 14: kvalita stravy 

Odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 14 

Spokojen/a 81 

Nemohu posoudit 3 

Nespokojen/a 34 

Velmi nespokojen/a 4 

                                               Zdroj: autorka 

 

• Prostředí 

Tabulka 15: Přostředí 

Odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 29 

Spokojen/a 51 

Nemohu posoudit 3 

Nespokojen/a 49 

Velmi nespokojen/a 4 

                                               Zdroj: autorka 

 

• Personál 

Tabulka 16: Personál 

Odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 30 

Spokojen/a 88 

Nemohu posoudit 3 

Nespokojen/a 13 

Velmi nespokojen/a 2 

                                                  Zdroj: autorka 

 

V Jižních Čechách je největší plocha rybníků v České republice v místním jídelníčku, 

proto nechybí ryby, drůbeží mas, hovězí i vepřové, specialitou Jižních Čech jsou 
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knedlíky jako příloha a bohatá zeleninová obloha. Velmi spokojeno se stravou bylo jen 

14 respondentů, což je málo, avšak spokojeno už bylo 81 klientů, dohromady tedy více 

než 2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 11: Kulturní vyžití 

Tabulka 17: kulturní vyžití 

odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 60 

Spokojen/a 41 

Nemohu posoudit 9 

Nespokojen/a 26 

Velmi nespokojen/a 0 

                                              Zdroj: autorka 

 

Nikdo nebyl velmi nespokojen s kulturním vyžitím, což je chvályhodné, ale 26 jich 

nebylo spokojeno. V Třeboni město a lázně připravili kulturní program skoro na každý 

den, ve Vráži jsou pravidelné sobotní nebo nedělní programy, avšak v Bechyni jsou 

připraveny jednou za 14 dní nebo několikrát do měsíce. 

 

Otázka č. 12: Sportovní vyžití 

Tabulka 18: Sportovní vyžití 

odpověď Počet 

Velmi spokojen/a 36 

Spokojen/a 51 

Nemohu posoudit 3 

Nespokojen/a 39 
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Velmi nespokojen/a 7 

                                              Zdroj: autorka 

 

2/3 odpovědí bylo kladných, proto je třeba vypilovat nedostatky ve sportovní nabídce, 

aby byli všichni respondenti spokojen, neboť dnes při vybírání zájezdu si klienti zjišťují, 

co mohou dělat ve volném čase. 

 

 

 

 

 

Graf 8: Spokojenost se sportovním vyžitím 
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                                                                         Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 13: Jaké sporty jste vyzkoušel/a 

V odpovědích vyhrál plavecký bazén téměř přes 70% jej navštívilo, poté se umístil tenis, 

cykloturistika, turistika a 5% si zahrálo golf. 

 

Otázka č. 14: Myslíte, že se sem ještě jednou vrátíte? 

Tabulka 19: Možnost navrácení 

odpověď Počet 

ano  44 
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ne 13 

nevím 79 

                                           Zdroj: autorka 

Mnoho respondentů ještě nemají představu, kam pojedou příště a zdali by chtěli do 

stejného místa, ale více jak 1/3 respondentu jsou pozitivně rozhodnuta. 

 

 

 

 

6.2 Návrhy na zlepšení 

 Na základě dotazníkového šetření se vytvoří návrhy na zlepšení nedostatků, které 

by přilákaly větší počet turistů. 

Propagační strategie některých lázní se nezdá zcela ideální. Mnoho klientů se o 

lázních dozvěděli od přátel, kteří zde již byli, anebo o lázních slyšeli od někoho dalšího. 

Především jde o lázně ve Vráži, o kterých nemá moc lidí ani tušení, že existují. 

Propagace v místním tisku v Jižních Čechách by byla jistě dobrou volbou, lázně 

by se tak mohli nechat zviditelnit v novinách, anebo v časopise, jehož cílová skupina jsou 

starší lidé, neboť ty, jak vyplynulo z dotazníkového šetření, jezdí do lázní častěji. Ještě 

doporučuji umístit reklamu v pravém dolním rohu, kde je téměř nepřehlédnutelná. 

Navrhla bych také lázeňské brožurky, katalogy se výstižnou upoutávkou, kde se lázně 

nacházejí, léčebné metody, doporučení jak využít volný čas, fotografie a odkaz na 

internetové stránky. 

Internetové stránky, dnes jedny z nejpoužívanějších mladšími kategoriemi, ale i 

středními. Mohla by se dát reklama na internetové stránky, které jsou většinou 

nejnavštěvovanější a to v předstihu než začne jarní sezona. Vlastní internetové stránky 

mají všechny analyzované lázně. Graficky jsou velmi pěkné a přehledné, avšak 

informace o sportovních aktivitách nejsou dostačující. Vybavení fitness, ceny a počet 
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tenisových kurtů, bazénů je nedostačující. Vytvořením více fotografií, videa, komentářů 

od malých návštěvníků a řadu cenných informací o ubytování a stravování v okolí. 

Určitě bych zvolila reklamní spoty v rádiu, například Rádio Kiss, Faktor jde o 

rádia Jižních Čech, ale také Evropu 2 a rádio Fajn, protože jsou v současnosti 

nejposlouchanější. Reklama by měla být krátká, výstižná a včas načasovaná. 

 Zlepšení kvality služeb je důležité, geografická poloha blízká Rakouským 

hranicím láká i zahraniční klientelu. Vytvořit větší množství sportovních aktivit za 

spolupráci lázní s městem pro všechny věkové kategorie a připravit i nové formy sportu. 

Kulturní programy se snažit vytvářet častěji, pro širší veřejnost a snažit se o získání 

všech klientů. 
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7 Závěr a doporučení 

Tato bakalářská práce vysvětluje termíny z oblasti cestovního ruchu, služeb a 

lázeňství. Přináší zdroje o Jihočeském kraji, který je zapomínán v oblasti lázeňství a 

přináší inspiraci kam jet na výlet, jaké služby se tam provozují a jejich kvalita, zdali je 

město dostatečně bohaté z hlediska kulturních památek, turistických zajímavostí, 

dostatek sportu, kultury, ubytovacích a stravovacích služeb. 

Ze zjištěných údajů ze SWOT analýzy a dotazníkového šetření vyplývá, že lázeňství 

v Jižních Čechách má stále pořád co nabídnout a začíná konkurovat stále větším 

lázeňským městům. Je to především z důvodu tradice lázeňství, krásy přírody, bohatosti 

služeb sportovních, kulturních a jiných, ale také důvodem se stává blízkost hranic 

s Rakouskem, jejichž turisté sem jezdí poznat naši zem a především na Jihu Čech lázně. 

Avšak pokud se má zvýšit zájem účastníků cestovního ruchu v Jižních Čechách, je 

nezbytné realizovat dva základní aspekty. 

Prvním aspektem je vytvořit propagační strategii, která zaručeně bude na očích a 

přiláká, tak více zájemců o lázeňský pobyt, ať už víkendový či více týdenní, pro ženy, 

muže, manažery anebo dělníky. 

Druhým aspektem je zlepšení služeb v kraji a vytvoření více nabídek ve službách. 

Zlepšení jazykových znalostí, především němčiny a angličtiny. Dostavění dálnice a 

úprava polních cest a silnic. A stále inovovat a jít se současným trendem. 

Jižní Čechy jsou na dobré cestě k získání nových turistů, díky své 

konkurenceschopnosti.  
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9 Přílohy 

Příloha 1:  Dotazník  

Dobrý den,  

jmenuji se Markéta Baťková a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu, oboru 
Management tělesné výchovy a sportu.  
Tento dotazník je sestaven pro účely mé bakalářské práce s názvem Sportovní aktivity 
v rámci lázeňství Jihočeského kraje. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou 
použity výhradně pro mou bakalářskou práci. 
Velmi Vám děkuji za spolupráci,  
                                                                                                                   Markéta Baťková 
 

Pokyny k vyplnění dotazníku:   
Otázky číslo 1, 2, 5, 6, a 13- zakroužkujte jednu odpověď. 
Otázky číslo 3, 4, 7 a 12- vypište odpověď. 
Otázky číslo 8, 9, 10 a 11- do určených políček ohodnoťte kvalitu služeb podle 
uvedených stupňů:  

1 2 3 4 5 
Velmi 
spokojen (a) 

Spokojen (a) Nemohu 
posoudit 

Nespokojen (a) Velmi 
nespokojen (a) 

 

1. Pohlaví 
a) žena   b) muž 
 
2. Věk 
a) do 25 let  b) 26-35 let  c) 36-45 let  d) 46-55 let 
e) nad 55 let 
 
3. V jakém kraji bydlíte ………………………………………………….. 
 
4. jak dlouho budete v lázních 
a) 2dny   b)3-5dní  c) 7 dní  d) 14 dní 
e) více jak 14 dní 
 
5. jak jste se dozvěděl/a právě o těchto lázních 
a) už jsem zde byl/a b) od přátel  c) z práce či ze školy d) z internetu 
e) z tištěné reklamy f) z TV   g) z rádia  h) jiný zdroj 
……………. 
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6. proč jste zvolil/a tyto lázně 
a) z vlastní zkušenosti b) na doporučení c) kvůli ceně d) kvůli službám 
d) na základě reklamy e) náhodně  f) z jiného důvodu 
 
7. Pobyt v lázních Vám hradí: 
a) pojišťovna jako komplexní léčbu  b) pojišťovna jako příspěvkovou léčbu 
c) hradím sám     c) hradí zaměstnavatel 
d) jiný subjekt 
 
8. jaká léčebná procedura, kterou jste podstoupil/a byla 
 

nejlepší…………………………………………………………………………… 
nejhorší…………………………………………………………………………… 

9. úroveň ubytování 
 

• Vybavenost pokoje: 

• Čistota:     

• Personál:    
 
10. Úroveň stravování 
 

• Kvalita stravy: 

• Prostředí: 

• Personál: 
 
11. Kulturní vyžití: 
 

• Nabídka kulturních programů:  
 
12. Sportovní vyžití 
 

• Nabídka sportovních aktivit: 
13. Jaké sporty jste vyzkoušel/a 
………………………………………………………………………………………… 
14. myslíte, že se do těchto lázní znovu vrátíte 
 
a) ano    b) ne   c) nevím 
 
Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku,  

Markéta Baťková. 
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Příloha č. 2: mapa Jižních Čech 

 

Zdroj: http://www.jiznicechy.cz/cs-CZ/uvodni-stanka.html# 

 Příloha č. 3: Srovnání rozlohy krajů ČR 
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 Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=137&par[lang]=CS  

Příloha č. 4  

 

www.czechtourism.cz 
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