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 Abstrakt 

Název práce 

Sportovní a rekreační příleţitosti na Chrudimsku 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit sluţby sportovně rekreačního 

cestovního ruchu v oblasti Chrudimska.  

Metoda 

V práci bylo pouţito několika metod. V teoretické části práce byla pouţita 

metoda analýzy a sní související metoda syntézy, pomocí nichţ vyhledávám podstatné 

informace o kraji Chrudimska, cestovním ruchu a pro definování sportu a rekreace. 

Analytická část je zpracována navíc pomocí metody strukturovaných rozhovorů s 

otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru je uţit k získávání informací o podmínkách 

pro provozování jednotlivých sportů. Dále v těchto rozhovorech zjišťuji od turistů jak 

jsou spokojeni s nabídkou a kvalitou středisek.  

Výsledky 

Výsledkem bakalářské práce je přehledné a logické zmapování sportovně 

rekreačních sluţeb daného regionu včetně informací o podmínkách. 

Klíčová slova 

Sport, rekreace, cestovní ruch, Chrudimsko 



Abstract 

The Title of of the work 

Sports and recreational opportunities for Chrudimsko 

The aim of the work 

The aim of this thesis is to describe and evaluate the services of recreational-

sports and tourism in Chrudim. Another aim of this work is to alert readers to the 

advantages and disadvantages when choosing the region for recreation. 

Methods 

In the work has been used several research methods. The theoretical part was 

used by analytical and synthesis method, using them choose relevant information about 

region Chrudim, tourism and the definition of sport and recreation. The analytical part 

of this work was created using the methods of structured interview with open questions. 

This method is used to obtain information on the conditions for the operation each of 

sports. Furthermore, I find this method of tourists how they are satisfied with the quality 

and supply centers. 

Result 

Results of this work is general and logical mapping of sport recreation services 

in the region which including informations about conditions.   

Key words 

Sport, recreation, tourism, region Chrudim
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1 Úvod 

 

Téma této bakalářské práce Sporotovní a rekreační příleţitosti na Chrudimsku je 

autorem zvoleno na základě znalosti daného regionu a faktu, ţe v regionu ţije. Némeně 

podstatným důvodem je zájem o sportovní aktivity, které jsou v následujícím textu 

popsány a situovány právě do tohoto regionu. Práce je zaměřena na sporty na rekreační 

úrovni a upozorňuje na podmínky, které zvolený region daným sportům nabízí. 

Sport a rekreace jsou dva pojmy, které jsou čím dál tím více skloňované na 

všech společenských úrovních. Stávají se stále častěji tématem nejen široké veřejnosti, 

ale přes rostoucí popularitu se dostávají i do parlamentních jednání. Za posledních 

několik let bylo do těchto dvou sektorů investováno spoustu peněz a to do projektů, 

nejen ryze sportovních, pro sportovce na profesionální úrovni, ale i do projektů, které 

slouţí široké veřejnosti. Turistika a sport se stávají v současné době velmi populárními 

a proto je v zájmu všech oblastí, které mají v této oblasti co nabídnout, aby se snaţli 

podmínky pro sport rekreaci co nejvíce vylepšit a hlavně upozornit na jejich existenci 

co nejširší veřejnost. 

Stále více Čechů vyráţí za rekreací do zahraničí a v Čechách jich tráví 

dovolenou stále méně . Je tedy potřeba Čechy upozorňovat na to, ţe dovolená se dá 

velmi pěkně uţít i v rámci České republiky a investováním do propagace přírodních i 

kulturních krás ČR vytvářet alternativy pro dovolenou v zahraničí. Je potřeba ukázat, ţe 

i u nás je krásně. Samozřejmě je potřeba zlepšovat sluţby pro turisty tak, aby byli 

minimálně na stejné úrovni jako v zahraničí, nebo dokonce na lepší. 
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2 Cíle a úkoly práce 

2.1 Cíle 

 Zhodnotit poskytování sluţeb v oblasti sportovně-

rekreačního cestovního ruchu v oblasti Chrudimska. 

 Upozornit čtenáře na výhody a nevýhody regionu při 

výběru místa pro rekreaci. 

2.2 Úkoly 

 Vymezit region v rámci ČR  seznámit se základními 

informacemi o regionu. 

 Charakterizovat pojmy sport, rekreace a cestovní ruch. 

 Charakterizovat podmínky pro jednotlivé sporty v regionu. 

 Vytipovat vhodná rekreační zařízení pro sportovní 

rekreaci. 
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3 Teoretická část 

3.1 Geografická poloha a administrativní členění 

regionu Chrudimsko-Hlinecko 

3.1.1 Poloha území 

Turistický region Chrudimsko-Hlinecko se rozprostírá ve východních Čechách 

v jihozápadní části Pardubického kraje na pomezí Vysočiny, Ţelezných hor a Polabí.  

Severním sousedem regionu Chrudimsko-Hlinecko jsou okresy Pardubického kraje, na 

jiţní části přiléhá okres Ţďár nad Sázavou, jihozápadním sousedem je okres Havlíčkův 

Brod a posledním západním sousedem je okres Kutná Hora.  

 

3.1.2 Administrativní členění regionu  

Region Chrudimska vznikl v roce 1960 spojením dvou okresů: Chrudimi a 

Hlinska. K nim byly připojeny části v té době rušených okresů Čáslav (Ronovsko), 

Vysoké Mýto (Novohradsko) a v poslední řadě Polička (Prosečsko). K 1.1.2008 uvádí 

server http://www.trasovnik.cz/k_pard/chrudim/chrudim.asp rozlohu regionu 992,62 

km
2
, která je rozdělena mezi 113 měst a vesnic (viz příloha A). Ke stejnému datu je 

v tomto regionu počítáno 103200 obyvatel.  

 

Obrázek 1 Hranice regionu Chrudimsko- Hlinecko a jeho města 

Zdroj: http://pernikova-chaloupka.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113869 

3.2 Přírodní poměry 

Podle Českého statistického úřadu (www.czso.cz) územím prochází rozhraní 

dvou geomorfologicky zcela odlišných oblastí, kdy severní a severovýchodní část je 

http://www.trasovnik.cz/k_pard/chrudim/chrudim.asp
http://www.czso.cz/
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tvořena Českou tabulí. Ta je charakteristická svou niţší nadmořskou výškou a četným 

výskytem pískovce a opuky. Česká tabule je zde zastoupena Středočeskou a 

Východočeskou tabulí. Středočeská tabule zde zasahuje územím Středolabské tabule, 

která se vyskytuje v západní části regionu (u Ronova). Středolabská tabule je 

charakterizována výskytem plošin, pahorkatin, skalních suků a říčních teras. Nadmořská 

výška se pohybuje v rozmezí 270-400m. Území je odvodňováno Labem a jeho přítoky 

jako je Doubrava a Cidlina. Východočeská tabule zde zasahuje také jedním celkem a to 

Svitavskou pahorkatinou na severu a severovýchodě regionu. Jedná se o mírně zvlněnou 

krajinu s nadmořskými výškami 250 – 320m.  

Druhou oblast tvoří jiţní a jihozápadní část, která patří k Českomoravské 

soustavě. Ta je typická svým kopcovitým a zvrásněným reliéfem. Její součástí je 

Českomoravská vrchovina, jeţ je zastoupena v jiţní části okresu Ţeleznými horami a v 

jihovýchodní části Hornosvrateckou vrchovinou. Ţelezné hory byly vyhláškou 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR č.156/1991 Sb. Ze dne 27. Března 1991 ustanoveny 

Chráněnou krajinou oblastí. CHKO se rozprostírá se na ploše 284 km². Nadmořská 

výška se pohybuje v rozmezí od 268m (Podhořany, Slatiňany) – 668m nad mořem 

(Vestec). Ţelezné hory jsou kopcovitým zalesněným hřbetem, který je brázděný 

četnými hlubokými údolími potoků. Na ploše CHKO Ţelezné hory nalezneme: 

 1 národní přírodní rezervaci ( Lichnice – Kaňkovy hory),  

 12 přírodních rezervací. 

 11 přírodních památek.  

Poloha Ţelezných hor, která je v blízkosti větších měst a rozmanitost krajiny 

láká k rekreačnímu vyuţití, kterému se budu podrobněji věnovat v analytické části 

práce. 

Hornosvrateckou vrchovinu lze charakterizovat jako členitou vrchovinu aţ 

hornatinu s ostrůvky křídových usazenin. Nejvyšším bodem Hornosvratecké vrchoviny 

je vrchol Devět skal 836m, který se nachází v severozápadní části zvané Ţďárské vrchy 

přesněji v Devítiskalské vrchovině.  
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3.3 Vodní toky a plochy 

Chrudimsko leţí na významném rozvodí řek Labe – Dunaj. Část spadající pod 

Dunaj se nachází v jihovýchodní části regionu u Svratouchu. Převáţná část regionu leţí 

v povodí Labe. Hlavním tokem Chrudimska je řeka Chrudimka linoucí se od jihu 

k severu do Labe. Přítoky Ţejbro, Leţák, Krounka zachycují vody z celé východní části 

kraje a odtékají na sever. Na Chrudimce nalezneme důleţité vodní nádrţe Hamry, Seč I 

a II a Křiţanovice. Druhou dominantní řekou Chrudimska je Doubrava protékající 

jihozápadní částí regionu, jejímţ přítokem je Zlatý potok.  

Mezi vodní plochy na Chrudimsku musíme zařadit rybníky v okolí Trhové 

Kamenice, Třemošnice a Běstviny. Nejvýznamnější vodní plochou v regionu, je však 

jednoznačně přehrada Seč na řece Chrudimce, která je centrem tturistiky, rybolovu a 

vodních sportů.  Další přehrady v regionu, jsou Paříţov na řece doubravě a Křiţanovice 

na řece Chrudimce. Křiţanovická přehrada je součástí vodního díla Křiţanovice – 

Práčov a slouţí jako rezervoár vody pro Pardubice a k výrobě elektrické energie. 

 

3.4 Města a jejich historie 

Obrázek 2: Hranice CHKO Ţelezné Hory 
Zdroj:www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=p
age&id=3287 
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3.4.1 Chrudim 

Město Chrudim leţí na rozhraní Ţelezných hor a Polabské níţiny, přibliţně 10 

km od města Pardubic.  

První stopy o osídlení území města jsou doloţeny nálezy z přelomu 5.-4. 

tisíciletí př.n.l. První zmínka o Chrudimi se nachází v listině z roku 993, ve které český 

panovník Boleslav II. dává právo benediktskému klášteru v Břevnově právo  pobírat 

1/10 soudních a trţních pokut. Později se však ukázalo, ţe tato listina je pouze 

podvrhem ze 13. stol. Celé východní Čechy byly aţ do 10.stol. součástí slavníkovského 

panství. Slavníkovci byli roku 995 vyvraţděni a tak bylo jejich území spojeno 

s praţským kníţectvím. Po této události bylo pravděpodobně vystavěno chrudimské 

hradiště. Během svého vojenského taţení v roce 1055 umírá v chrudimském hradišti 

český panovník Břetislav I. O této události hovoří Kosmův zápis, můţeme jej povaţovat 

za první spolehlivou zmínku o Chrudimi.  

Přibliţně koncem 12.stol. se z hradiště vydělil zeměpanský hrad, který byl od 

roku 1130 sídlem územní správy. Nejvýznamnější změnu přinesla 2.polovina 13.století, 

kdy se z dosavadního hradiště, kolonizačním úsilím krále Přemysla Otakara II. stalo 

středověké město. Bohuţel přesně nevíme, kdy byla Chrudim jako město zaloţena, 

protoţe zakládající listina se nedochovala v původním znění. Historici se domnívají, ţe 

musela být zaloţena před rokem 1276. Chrudimská obec se rozhodla pro časové určení 

roku 1263. To, ţe se Chrudim stala městem přinášelo pro její obyvatele řadu výsad 

zajišťující jistou míru samosprávy, svobodu trhů, obchodu a řemesel. Město je chráněno 

hradbami a stává se z něj pevnost ve sluţbách svého zakladatele a pána. Zanedlouho se 

Chrudim stává královským věnným městem. Sociální a národnostní sloţení města se 

začalo měnit s husitskými válkami. Jan Hromádka z Jistebnice, člen táborského 

bratrstva, se zmocnil Chotěboře. 4. února 1421 se vzdal Zikmundovým přívrţencům, 

následně na to byl odvlečen do Chrudimi, kde byl na náměstí upálen. Na to do Chrudimi 

přitáhla vojska praţanů a 26.dubna 1421 i vojska Jana Ţiţky. Obě vojska se domluvily 

na dobití města, jehoţ velitelem byl Jan Městecký z Opočna. Ten přijal kapitulaci 28. 

dubna 1421. Z města odešla chrudimská královská posádka a tak bylo  město otevřeno 

husitům. Nepřistoupení na podmínky husitů znamenalo pozbytí práva pobývat ve městě 

a mít zde majetek. Došlo tak k odstěhování některých němců, coţ mělo za následek 

úplné počeštění města. Po husitských válkách se ujímal v Čechách vlády král Zikmund. 

Chrudim stejně tak jako ostatní města vyslala do Jihlavy svého velvyslance, aby jeho 
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jménem sloţila slib novému panovníkovi. Spolu s ostatními městy se přičinila za 

zvolení Jiřího Poděbradského správcem mocného a pravého království Českého.  

Za vlády Ferdinanda I. se Chrudim spolu s ostatními českými městy zúčastnila 

revoluce proti panovníkovi. Za svůj čin byla patřičně potrestána ztrátou všech svých 

statků, privilegií a zaplacením pokuty. Roku 1618 se Chrudim zúčastnila odboje proti 

Habsburkům. Český odboj skončil bitvou na Bílé hoře a tak následovalo roku 1622 

další zabavení majetku města. Protoţe městem procházeli císařské, ale i cizí armády, 

které chrudimské obyvatele vydíralo a olupovalo. Obyvatelé jim museli vţdy 

poskytnout předepsané mnoţství potravin a poskytnout prostory pro ubytování.  

Války o rakouské dědictví roku 1742-1744 přivedly do města pruská vojska. 

Jejich velitelem byl Ferdinand II. Veliký, který si zde zřídil hlavní stan. Královna Marie 

Terezie v Chrudimi roku 1750 zřizuje poštu a o rok později je ve městě trvale umístěn 

krajský úřad. Ve 2.pol.19. století dostává obec prví ţelezniční spojení, zakládají se 

peněţní ústavy a průmyslové podniky.  

3.4.2 Heřmanův Městec 

Heřmanův městec se rozkládá na severu Ţelezných hor . Město bylo zaloţeno 

prvděpodobně roku 1280, kdy Heřman z Lichtenburku kolonizoval krajinu kolem hradu 

Lichnice. První dochovaná zpráva pochází ze 7. Října 1325. Týká se rozdělení majetku 

vladyky Heřmana z Mrtic, který dostal tuto krajinu za vojenskou pomoc rytíři 

z Kauniců v bitvě českého vojska o Miláno. Městem v té době procházela Trstenická 

stezka po níţ putovaly obchodní karavany, které učinily z města obchodní centrum. 

Stezka vedla z Moravy do Prahy. Po stezce se nepřepravovali jenom obchodníci, ale i 

vojska husitských vojáků a ţoldnérů z třicetileté války, kteří byli pověstní rabováním, 

zabíjením a vypalováním měst. Od 15.století se v severní části Heřmanova Městce 

rozkládalo velké ţidovské osídlení. O největší rozvoj města se zaslouţili Šporkové. Za 

jejich vedení se začalo stavět z kamene, aby nedocházelo k častým poţárům. Město 

bylo v drţení Šporků 133 let, poté jej převzal rod Kinských. Ti se o rozvoj města 

zaslouţili postavením Mariánské nemocnice, dětské opatrovny, hřebčína. Rozvoj města 

je ukončen německou okupací. V roce 1944 podporují tamní obyvatelé partyzánské 

hnutí na Ţelezných horách. Po osvobození města dochází k široké výstavbě rodinných 

domků. Od roku 1989 je střed města vyhlášen památkovou zónou.  
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3.4.3 Hlinsko 

Město se nachází na úpatí hor Českomoravské vrchoviny, na rozhraní Ţelezných 

hor a Ţďárských vrchů. Velká loţiska kvalitní hlíny dala jméno tomuto městu. Hlinsko 

pochází ze slova hlína. První historická zmínka o Hlinsku je známá od 1.pol. 14.století, 

od té doby spadalo panství Rychmburk patřící Tasovi z Rychmburku. V roce 1718 

kupuje rychmburské panství rod Kinských. Nezávislým na vrchnosti se město stává 

roku 1834.  

3.4.4 Chrast  

Město Chrast leţí na úpatí Českomoravské vrchoviny, spolu se svými místními 

částmi: Podlaţice, Chacholice a Skála.  

Město bylo zaloţeno ve 2. Pol.13.století benediktinským klášterem 

v Podlaţicích, ten byl husitskými vojsky zničen roku 1421. V tomto klášteře byla 

napsána tzv. Ďáblova bible. Jedná se o jednu z největších ručně psaných knih na světě, 

ta byla za švédských válek ukořistěna do Švédska. Opatství s městečkem bylo svěřeno 

do péče hejtmanu Jakubovi z Kroměšína do roku 1427, poté bylo převedeno na 

královskou korunu. V roce 1853 byla Chrast povýšena na město, pod jehoţ správou 

náleţelo dalších devět okolních vesnic. V roce 1868 se město připojilo na ţelezniční 

trať Německý Brod – Pardubice. 

3.4.5 Luže 

Město Luţe se nachází východně od Chrudimi, na rozhraní Labské níţiny a 

Českomoravské vrchoviny.  

Od roku 1250 se datují první zmínky o Luţi, jako osadě, která vznikla spojením 

starší osady Kamicza a nově vytvořeného městečka Luza. V prvních písemných 

pramenech z roku 1349, je zmínka o Luze, která byla uţ tehdy střediskem obchodu, 

řemesel a zemědělství. To je dokázáno v listině z roku 1372, pojednávající o trhovém 

městečku. Luţe byla ve své historii nejprve součástí panství pánů z Chlumu a 

Košumberka, následně Slavatů z Chlumu a Košumberka. Protoţe Košumberská větev 

vymírá po meči, panství přebírá rod Hieserlů. Roku 1690 byl majetek darován řádu 

Jezuitů. Posledním majitelem byl bavorský rod Thurn-Taxis, který byl majitelem 

panství aţ do vzniku samostatné republiky. 

3.4.6 Ronov nad Doubravou 

Město Ronov nad Doubravou se nachází na úpatí Ţelezných hor a má velmi 
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dlouhou historii. Město vzniklo poměrně brzy po první písemné zmínce o osídlení 

Ţelezných hor. Město zaloţil Oldřich, třetí syn Smila z Lichtenburku, roku 1307. Ve 

městě získal dědičné rychtářství rychtář Gottfried z Podolí, který si s sebou přivedl 

německé kolonisty. V roce 1488 povolil král Ladislav městu dva výroční trhy. O mnoho 

let později, přesněji roku 1674, obdrţelo město právo třetího trhu od Leopolda I. Ronov 

nikdy pravděpodobně neměl hradby a také se nikdy nevyvinul ve významné seskupení 

blízkých sídel. František Josef I. povýšil roku 1908 Ronov na městys. O rok později mu 

císař povolil uţívání městského znaku. V roce 1945 byl zrušen statut města, teprve po 

53 letech předseda poslanecké sněmovny Miloš Zeman určil Ronov nad Doubravu 

znovu městem.  

3.4.7 Seč 

Město Seč nalezneme v centru Ţelezných hor. 

Název města vznikl odvozením od místního způsobu získávání úrodné půdy. 

Tedy kácením lesů a sečením divokých porostů. Obec vznikla v průběhu kolonizace 

Ţelezných hor na přelomu 12. –13.století. První písemné doloţené zmínky pochází 

z roku 1318, kde je uvedeno jako sídlo vladyky Věnka ze Seče. V roce 1499 byla Seč 

prohlášena městem. Bratři Albrecht a Václav Robmhapové ze Suché roku 1556 kupují 

sečský majetek. Václav vystaví ve městě dvůr a zámek jako panské sídlo, které je 

v zápisech z roku 1593 označeno jako tvrz. Ve třicetileté válce dochází k vylidnění 

obce. Kolem roku 1660 se Seč proslaví vybíráním perel z řeky Chrudimky pod 

Ohebem. Prostor osady Podohbí, kde byl mlýn, pila a dvě hospodářské osady byl roku 

1933 zrušen za účelem dostavby přehrady. O rok později byla stavba přehrady 

dokončena a výše zmíněná osada zatopena.  

3.4.8 Skuteč 

Převáţná část Skutečska byla osídlena jiţ v mladší době kamenné. Dokládají to 

archeologické nálezy kamenných klínů, sekeromlatů a šipek. Písemný doklad o Skutči 

je datován k 13. století. Osada Skuteč byla povýšena na město v I. pol. 14. století. 

Skuteč byla v období třicetileté války drancována císařskými a švédskými vojsky. 

Skuteč zasáhly v letech 1862 – 1867 dva velké poţáry, které seţehly celou západní část 

náměstí a přilehlé oblasti.  
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3.4.9 Slatiňany 

Gotická dřevěná tvrz stojící na skalnatém ostruhu nad řekou Chrudimkou, jejímţ 

vlastníkem byl František ze Slatiňan, je popsána v první písemné zmínce o Slatiňanech 

z roku 1294. Na místě gotické tvrze nechal pozdější majitel, praţský měšťan Bohuslav 

Mazanec z Frymburka, vystavět renesanční zámek. Město Slatiňany mělo ve své historii 

mnoho majitelů např: Jan Sikmund Knobloch, rodina Berků z Dubé, František Adam 

z Bubna a Litic a další. Největšího rozvoje se obec dočkala aţ za kníţecí rodiny 

Auerspergů. Slatiňany se stávají hospodářsky a kulturně činnými. V roce 1917 jsou 

Slatiňany povýšeny na město. 

3.4.10 Třemošnice 

Z roku 1564 pochází první písemná zmínka o Třemošnici. Ta je uvedena 

v Deskách zemských v dědické smlouvě mezi bratry Albrechtem a Václavem 

Robmhápových ze Suché, v níţ první jmenovaný zdědil dvůr třemošský. Roku 1610 syn 

Albrechta, Zikmund Robmháp, přesouvá své sídlo z hradu Lichnice na nově 

vybudovanou tvrz do Třemošnice. Místo tvrze změnil nový majitel Třemošnice, Jan 

Václav Caretto Millesimo, v zámeček roku 1750. Z původně zamýšleného zámku byla 

postaveno pouze západní křídlo s kaplí. Nedostavěný zámek byl věnován nadaci pro 

zchudlé šlechtice, která zde později umístila lesní správu nadace. Pro usnadnění 

dopravy vápence z lomů hraběte Kinského z Prachovic do Třemošnice byla postavena 

nákladní lanovka. Která byla ve své době nejdelší lanovkou v Čechách. Na vzdálenosti 

5 km bylo rozmístěno několik dřevěných stoţárů o výšce 6-20m. Zrušením výroby 

vápna v Závratci roku 1957, znamenalo i zrušení lanové dráhy. Roku 1994 získává 

Třemošnice statut města.   

3.5 Sport a rekreace 

3.5.1 Definice sportu 

Sport je slovem, kterým označujeme fyzické aktivity člověka. Akademický 

slovník cizích slov (1995) definuje slovo sport takto: „ 1. Pohybová činnost (tělesná 

cvičení, hry aj.) prováděná zpravidla soutěživou formou 2. Jinná činnost provozovaná 

ze záliby, pro zálibu“. S naprostou jistotou můţeme říci, ţe se jedná o fenomén, který 

zasáhl celý svět. Netýká se pouze určité věkové kategorie, ale všech. Počítaje od malých 

dětí, které například cvičí se svými maminkami, aţ po seniory. Sage (1988) in 

Pedagogika sportu uvádí počet 30 milionu chlapců a dívek účastnících se v USA 
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sportovního programu mládeţe. Díky programu školní tělesné výchovy je i v českých 

zemích vysoký počet sportující mládeţe. Sport můţe být pro člověka zábavou ale i 

zdrojem obţivy, tedy zaměstnáním.  

3.5.2 Druhy sportu 

Díky technickému pokroku se neustále objevují nová odvětví, ta vznikají 

například kombinací dvou či více sportů, novým technickým zařízením, náčiním nebo 

vyuţitím na odlišném typu sportoviště. Crum(1996) in Pedagogika sportu rozlišuje 

sedm druhů sportu: 

1. Elitní sport – s charakteristickým úsilím o nejlepší výkon. Tento druh 

sportu je vysoce hodnocen ve společnosti , má vysoký sociální status, jemuţ 

odpovídá patřičná, vysoká finanční odměna. Mezi nejdůleţitější znaky identifikace 

patří komercionalizace a profesionalizace, která je úplná nebo částečná. 

2. Soutěţní sport – klubový, v němţ dominuje směs vzrušení ze soutěţí, 

sledování subjekrivního výkonu, relaxace a uspokojení ze sociálního kontaktu. 

3. Rekreační sport – relaxace při činnosti pro zdraví podpořená soudrţností 

ve skupině, v klubech i místních podnicích a úřadech. 

4. Fitness sport – aktivita s hlavním cílem rozvoje a udrţení fyzické 

zdatnosti. Komerční agentury a soukromé podniky. 

5. Rizikový a dobrodruţný sport – hlavním motivem je dobrodruţství a 

napětí. Komerčně oraganizované expedice např. do Himalájí, lyţování 

z helikoptéry, rafting, parašutismus, potápění. 

6. Lust sport – s hlavním cílem, v podstatě hedonistickým se snahou najít si 

nějakou exkluzivní příjemnost. Komerčně spojen s turistikou. Téţ označován jako 

S-sport (sun, sand, snow, sex, speed a satisfaction). 

7. Kosmetický sport – cílem je optimální modelové vzezření. Komerčně 

organizovaný narcismus při body building (nebo téţ styling, či shaping) a to i 

s uklidněním na slunečním lůţku. 

V České republice hovoříme o sportu vrcholovém, výkonnostním a rekreačním 

(Svoboda, 2000).   

Vrcholový sport – představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, která jiţ není 

prováděna pouze ve volném čase, ale stává se hlavní náplní dne jedince. Ţivotní reţim 

vrcholových sportovců se podřizuje danému sportu. Odvětví sportu je voleno podle 

míry talentu, somatických předpokladů a technických moţností.  
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Výkonnostní sport – představuje činnost ve sportovních klubech, která je 

prováděna formou soutěţí na zájmové úrovni. Jedná se o sport, který je organizovaný  a 

jeho součástí jsou pravidelné soutěţe. Soutěţe se konají určitých věkových a 

výkonnostních kategoriích, které určují sportovní svazy. 

Sport rekreační – viz. Rekreace 

Josef Dovalil ve výčtu druhů sportů přidává sport zdravotě postiţených a 

divácký sport.  

Vtah člověka ke sportu je odlišný. Někdo má vztah aktivní, to znamená ţe se 

sám fyzicky zapojuje a jiní upřednostňují spíše pasivní. Při pasivním sportováni pouze 

sledují sportovní události ať uţ ţivě přímo na stadionu nebo u televize, nebo o nich čtou 

v novinách (Standeven,1999). 

3.5.3 Pojem rekreace 

Slovo rekreace pochází z latinského slova creare, coţ znamená tvořit, vyrábět a 

přidáním předpony re – znovu. Ve výsledku slovo vyjadřuje obnovování, 

znovuvytváření něčeho, co jiţ dříve existovalo, vrácení do původního stavu, dosahování 

původní kvality, coţ vše bylo z nějakého důvodu v negativním smyslu změněno 

(Hodaň,2008). Akademický slovník cizích slov (1995) definuje rekreaci takto: „1. 

Zotavující odpočinek, oddech, osvěžení: nedělní rekreace. 2. Organizovaná zotavená: 

podniková rekreace“.  

Rekreace je tedy svobodně prováděnou činností v našem volném čase, při níţ 

dochází k uspokojení potřeb fyzických, psychických a sociálních. Rozsah aktivit 

rekreace je široký, nemá pouze jedinou formu. Můţe se jednat o organizovanou nebo 

neorganizovanou, individuální či skupinovou rekreaci. Hlavním cílem rekreace je 

pobavit se, dosáhnout osobního uspokojení.(Tupý,1969). 

Horner, Swarbrooke (2003:335) definují rekreaci jako: „činnosti a zážitky 

obvykle prováděné a získávané v rámci volného času a obvykle dobrovolně zvolené pro 

vlastní uspokojení, potěšení nebo tvůrčí obohacení. Může být též chápána jako proces 

aktivní spoluúčasti. Fyzická rekreace je těsně spojená se sportem“. 

3.5.4 Druhy rekreace 

Rekreaci můţeme členit podle obsahového zaměření, které vychází 

z individuálního zaměření dané osoby. 
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1. Kulturně-umělecká rekreace – je zaloţena na spoluúčasti člověka na 

umění. Dochází ke zvyšování poţitkovosti, estetického vnímání, kulturnosti a 

kultivovanosti člověka. Kulturně umělecká rekreace můţe být uskutečňována na 

úrovni pasivní, kdy jedinec přijímá z vnějšku přicházející podněty, nebo aktivní. Při 

aktivní úrovni kulturně-umělecké rekreaci má člověk podíl nejen na tvorbě 

uměleckých hodnot ale i jejich interpretaci. Týká se všech druhů umění například: 

hudby, tance, divadla, výtvarného umění. 

2. Intelektuální rekreace – je zaměřena na zvyšování vědomostí v dané 

oblasti, která je zájmově podmíněna. Rozsah intelektuální rekreace je spojen se 

všemi existujícími uměleckými a vědeckými obory, coţ má za důsledek dosáhnutí 

vysoké úrovně neprofesionálů, takzvaných laiků. 

3. Sociální rekreace – je zaměřena na utváření společenských kontaktů, 

vztahů a vzájemné intelektuální i citové obohacování. Proţitek vyplývá z prostředí a 

zajímavých kontaktů.  

4. Zájmová rekreace – je spojena s určitými druhy zálib, které jsou 

převáţně podmíněny vnitřními dispozicemi k danému druhu činnosti. Zájmové 

činnosti zaujímají širokou škálu od sběratelství aţ k chalupaření (Hodaň, 2008).  

5. Pohybová rekreace – definuje Hohler in Hodaň (2008): „ jako jedna 

z nejmasovějších forem aktivního odpočinku využívá zájmové pohybové činnosti 

k udržení a obnově jak tělesného, tak i duševního zdraví a kondice. Tvořivé využití 

volného času je výrazně motivováno tendencí po osvěžení, kulturní zábavě a 

prožitku z ní“. Význam pohybové rekreace můţeme chápat, jako poskytnutí důleţité 

dávky pohybu, protoţe v současném uspěchaném světě mizí všechny pohybové 

podněty. To má negativní důsledky na zdraví člověka. Dalším významným smyslem 

pohybové rekreace je rozvoj specifických vlastností, které umoţní jedinci pohotově 

reagovat na moţné změny, na jiné druhy zátěţe aniţ by byla narušena rovnováha 

jedince. 

Musíme podotknout, ţe první tři uváděné druhy rekreace se dotýkají především 

oblasti psychické a sociální. Proţitky jsou spojeny s úrovní intelektuální a sociální a 

zcela zapomínají na oblast fyzickou. Ta se naopak vyskutuje v případě zájmové a 

pohybové rekreace. 

3.6 Obecná charakteristika cestovního ruchu 
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3.6.1 Cestovní ruch 

Pojem cestovní ruch má většina z nás spojena s představou příjemně strávené 

dovolené například v létě u moře a v zimě na zasněţeném svahu. V rámci cestovního 

ruchu se snaţí většina jeho účastníků uskutečnit své zájmy a záliby. Protoţe je výraz 

cestovní ruch pouţíván v nejrůznějších souvislostech nebylo vymezení pojmu 

jednoduché. Definice byla sestavena  po uskutečněni kongresu World Travel 

Organization (Světová Organizace Cestovního Ruchu) v roce 1991 v Ottawě. Definice 

v sobě zahrnuje místní, časové i motivační vymezení cestovního ruchu. Pásková 

(2002:s.45) povaţuje za cestovní ruch: „ aktivity osob cestujících do míst mimo jejich 

obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem 

trávení volného času, služebních cest či jiným účelem“. Obecnou přesto výstiţnou 

definici uvádí Vystoupil(2006:s.29): „ souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování 

a pohybu osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení ani 

zaměstnání“. Za základní rysy cestovního ruchu můţeme podle Malé (2002) povaţovat: 

dočasnost změny místa stálého bydliště, vztahy mezi lidmi a nevýdělečný charakter 

cesty. Z cestovního ruchu je tedy vyloučeno přestěhování se za prací, pravidelné cesty 

do zahraničí a dlouhodobá migrace.  

3.6.2 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch můţeme členit na základě určitých kritérií. Malá(2002) rozlišuje 

typy cestovního ruchu z hlediska: 

- lokalizace 

- trvání akce 

- počtu a věku účastníků 

- způsobu financování 

- prostředí pobytového místa 

3.6.3 Druhy cestovního ruchu  

Vystoupil (2006) dělí druhy cestovního ruchu na základě vnějších podmínek na: 

- cestovní ruch dle počtu účastníků – individuální, kolektivní, masivní 

- cestovní ruch dle věku zúčastněných – seniorský, mládeţnický 

- cestovní ruch dle místa pobytu – městský, venkovský 

- cestovní ruch dle organizace – organizovaný, neorganizovaný 

- cestovní ruch dle doby trvání – dlouhodobý, krátkodobý 
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- cestovní ruch dle ročního období – v hlavní sezóně, mimosezónu, letní, 

zimní 

- cestovní ruch dle způsobu financování – sociální komerční 

- cestovní ruch dle původu zúčastněných – zahraniční a domácí 

3.6.4 Formy cestovního ruchu 

Velmi často se uvedené formy cestovního ruchu prolínají. Gavlovský 

(2002:s.19) uvádí tyto formy:  

Kulturní a vzdělávací cestovní ruch 

Zábavní a atrakční cestovní ruch 

Sportovní cestovní ruch 

Zdravotní cestovní ruch 

Gurmánský cestovní ruch 

Kongresový cestovní ruch 

Incentivní cestovní ruch 

Městský cestovní ruch 

Venkovský cestovní ruch 

Náboţenský cestovní ruch 

Cestovní ruch seniorů 

Cestovní ruch mládeţe 

Cestovní ruch zdravotně postiţených 

Lovecký cestovní ruch 

Cílem bakalářské práce je zmapovat sportovní a rekreační moţnosti v regionu 

Chrudimska, proto se v této kapitole budeme podrobně věnovat pouze sportovnímu 

cestovnímu ruchu.  

3.6.4.1 Sportovní cestovní ruch 

Sportovní cestovní ruch spadá dle Standevena (1999) do dvou kategorií, kterými 

je cestování za sledováním sportu například: cestuji s českou olympijskou výpravou do 

Kanady. Druhou kategorií je cestování za účastí ve sportu. Sportovní cestovní ruch 

můţe být definován, jako cestování bez výdělečného důvodu.  

3.6.4.2 Formy sportovního cestovního ruchu 

Formy sportovního cestovního ruchu dělíme podle typu sportovních účastníků, 

kteří mohou být aktivní nebo pasivní. U aktivních účastníků se rozlišuje, zda je sport 
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dominantním či vedlejším účelem cesty a zda bude jedinec vykonávat pouze jeden nebo 

několik sportů. Pasivní účastník můţe být označen za příleţitostného diváka, který se u 

sportovní akce ocitl náhodou, neplánoval ji. Druhou moţností pasivního sportovce je 

znalec, odborník.  (Standeven,1999) 
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4 Metodologická část 

4.1 Metoda analýzy 

Podle Novotné (2006) spočívá metoda analýzy v rozboru a rozdělování 

zkoumaného objektu na důleţité, ale jednodušší části. Cílem je stanovit podstatné 

znaky, které  nám umoţňují odhalit a pochopit strukturu, funkci a vlastnosti a oddělit 

podstatné od nepodstatného. 

4.2 Metoda syntézy 

Metoda syntézy je jakýmsi pokračováním metody analýzy. Metoda syntézy 

metodu analýzy doplňuje a je procesem sjednocování částí, vlastností a vztahů, které 

byli vyděleny pomocí metody analýzy. (Lamser, 1966) 

4.3 Kvalitativní výzkum 

Hendl uvádí definici Cresswella „Kvalitativní výzkum je proces hledání 

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidkého problému.Výzkumník vytváří komplexní historický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Hendl 2008, s. 50) 

Výzkumník v případě kvalitativního výzkumu, sbírá všechny podstatné 

informace týkající se dané problematiky, a které vedou k odpovědi na stanovené otázky. 

Zpracováním získaných dat pak vyvozuje závěry.  

4.4 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami se skládá z několika předem 

připravených otázek, na které dotazovaný odpovídá volně a není omezován danými 

moţnostmi odpovědí, jak je tomu u uzavřených otázek. 

Výhodou tohoto typu rozhovoru je snadnější analýza získaných informací, 

protoţe je moţné tyto informace přiřadit k daným otázkám. Díky tomu nemusí být 

výzkumník tím, kdo informace získává a je moţné tedy rozdělit role sběratelů dat a 

jejich hodnotitelů. Hendl doporučuje pouţití tohoto typu rozhovoru v případě, ţe 

nemůţeme provést rozhovor vícekrát a čas který máme k dispozici je omezený. (Hendl 

1997, s.88) 

4.5 Předmět výzkumu 
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Hlavním předmětem výzkumu jsou v této práci sportovní příleţitosti, které jsou 

posuzovány pouze na rekreační úrovni, protoţe jde o spojení sportu a rekreace. Práce 

tedy není zaměřená na sporty, které jsou provozovány výhradně na profesionální úrovni, 

ale jenom na ty, které je moţno provozovat v rámci rekreace, a které jsou přístupné 

široké veřejnosti a jsou populární. 

Vzhledem k obrovskému mnoţství sportovních aktivit, které je moţné 

provozovat a jejichţ počet se neustále zvyšuje, je nutné vymezit pro tuto práci ty, které 

jsou v regionu provozovány nejčastěji, a pro které jsou zde nejlepší podmínky.  

Sporty, které byli vybrány pro tuto práci jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Zimní sporty Letní sporty 

Sjezdové lyžování Cyklistika 

Běžecké lyžování Pěší turistika 

  

Jezdectví 

Míčové sporty 

Rybaření 

Nordic walking 

Tabulka 1: Výběr jednotlivých sportů 

 

 V tabulce 1 jsou uvedeny sportovní aktivity , pro které jsou vhodné podmínky 

ve sledovaném regionu. K tomu jak jsou spokojení s podmínkami pro vykonování 

těchto aktivit lidé, kteří jsem kvůli nim přijíţdějí, slouţí výzkum, který byl proveden 

formou výše popsaných strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami a to u 

kaţdého sportu s několika respondenty.  

4.6 Sběr dat 

V rozhovorech bylo hlavním cílem získat informace, které jsou důleţité pro 

posouzení spokojenosti návštěvníků, ale i pro případné zlepšení aktuálního stavu.  

Základními otázkami tedy bylo:  

 Proč jste si vybrali právě tento region? 

 Jste spokojeni s podmínkami, které jsou zde k dispozici? 

 Co byste změnili?  
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Všechna data byla nasbírána přímo v prostředí a informace o jednotlivých 

podmínkách jsou uváděny i na základě sběru dat z informačních center a propagačních 

materiálů a jsou doplněny i o vlastní zkušenosti. 

Délka rozhovorů se pohybovala v závislosti na výřečnosti jednotlivých 

respondentů od 10 do 30 minut a byli prováděny při provozování jednotlivých sportů 

přímo z účastníky, kteří se danému sportu alespoň rekreačně věnují dlouhodobě a 

navštívili i jiné regiony. Počet respondentů byl 21 a jejich rozdělení uvádí následující 

graf 1.  

 

 

4.7 Prezentace výsledků 

Výsledky jsou, v analytické části prezentovány slovní interpretací u kaţdého 

sledovaného sportu zvlášť pod titulkem hodnocení. 

 

4; 18%

6; 27%

1; 5%2; 9%

3; 14%

2; 9%

2; 9%

2; 9%

Graf 1: Počet respondentů podle 
odvětví

Cyklistika

Pěší turistika

Vodní sporty

Skalní lezení

Jezdectví

Rybaření
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5 Analytická část. 

5.1 Úvod 

V analytické časti této práce je hlavním úkolem zpracování a vyhodnocení 

poznatků získaných během sběru dat potřebných k dosaţení cílů této práce. Jde 

především o vymezení sledovaných oblastí a jejich popis v rámci sledovaného regionu a 

vytvoření hodnocení na zákaldě získaných informací od respondentů, kteří se zúčastnili 

rozhovorů. 

5.2 Letní sporty 

5.2.1 Pěší turistika 

Pěší turistika je v rámci rekreace a zábavy jednou z nejrozšířenějších aktivit po 

celé republice a není tomu jinak ani v regionu Chrudimsko Hlinecko. Pro pěší turistiku 

jsou především na území Chráněné krajinné Ţelezné hory velmi dobré podmínky a 

zdejší turistické trasy nabízejí mnoho významných kulturních a přírodních atrakcí, které 

se stávají cílem stále rostoucího počtu turistů.  Turistické trasy vedou především po 

lesních a polních cestách nebo po silnicích s minimálním provozem. V regionu 

Chrudimsko–Hlinecko je několik naučných stezek a na internetu je moţno najít 24 

vytipovaných okruhů pro pěší turistiku. 

Pro pěší turisty, ale i pro ostatní návštěvníky slouţí ve všech větších městech 

poměrně dobře vybavená informační centra, z nichţ všechna mají moţnost připojení 

k internetu, je v nich příjemný personál, který umí poradit a je v nich moţnost 

zakoupení nebo dokonce zapůjčení turistických map. Zdarma jsou k dispozici 

nejrůznější letáky, které alespoň stručně seznamují s nejbliţšími turistickými a 

kulturními zajímavostmi. Většina těchto informačních center byla během posledních let 

modernizována.  

5.2.1.1 Hodnocení 

V rozhovorech se turisté často rozpovídali, byli velmi sdílní a na dané otázky 

odpovídali velmi rozsáhle a přidávali často i jiné poznatky. 

Lidé, kteří byli osloveni v rozhovorech do regionu přijíţdějí většinou za krásnou, 

nepřelidněnou přírodou a za rozmanitými terény.  
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Podmínky pro turistiku si chválí a pochvalují si zejména velmi dobře značené 

trasy, které odpovídají mapám. Mluví o vstřícnosti informačních center a mnoţství 

turistických cílů. Negativně hodnotí kvalitu občerstvení. Především jeho četnost a 

sortiment. 

Co se týká změny, většina by zvýšila nebo zkvalitnila moţnost občerstvení a 

zvýšila by v letních měsících dopravní dostupnost z jiných regionů. 

Mimo dané otázky často zmiňovali poměrně dostupné informace na internetu, 

které by ale mohli být častěji aktualizovány a uvítali by nějaký web, kde by byli 

informace o aktuálním počasí a přesnější předpověď. 

5.2.2 Cykloturistika 

Cykloturistika je v ČR hned za pěší turistikou a v posledních letech je hodně na 

vzestupu. Tento vzestup neminul ani Chrudimsko a kaţdoročně přibývá nějaká 

cyklostezka. Většina cyklostezek vzniká bez radikálnějšího zásahu do přírody a je 

vedena po jiţ existujících cestách nebo pěšinách. To je jeden z důvodů proč je tento 

region mezi cyklisty poměrně oblíben a to především mezi vyznavači jízdy na horském 

kole. 

Jsou zde cyklostezky všech obtíţností. V oblasti ţelezných hor je většina stezek 

středně náročných aţ náročných. Ty jsou zpravidla určeny pro horská, popřípadě 

crossová kola. V rovinatějších častech regionu jsou ale i cyklostezky jednodušší, které 

jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi, nebo pro méně zdatné cyklisty. V ţádné části 

ale nechybí mnoţství turistických zajímavostí. Stezky jsou velmi dobře značené a 

existují poměrně přehledné mapy. 

V ţelezných horách se jede také jeden z nejnáročnějších cyklistických závodů 

v ČR Manitou Ţelezné hory, který je vyhledávaný i zahraničními profesionály. Závod je 

pořádaný formou open závodů a můţe se do něho přihlásit kaţdý, kdo sebere odvahu. 

Termín je většinou v rozmezí od poloviny července do začátku srpna. 

5.2.2.1 Hodnocení 

Cyklisté, kteří se vyzpovídali během rozhovoru jezdí do zdejší oblasti většinou 

za zachovalou přírodou a přirozenými cestami, které nejsou nahrazovány asfaltovými 

„dálnicemi“ jak je tomu v turisticky známějších oblastech. Dalším důvodem je 

nepřelidněnost stezek a klid.  
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Nejvíce chválí značení a podobně jako u pěších turistů mnoţství zajímavostí, 

které lemují cyklostezky. Příznivě hodnotí i malý provoz tam, kde vedou cesty po 

silnicích. 

Na otázku o změně odpovídají, ţe by přidali nějaké specializované servisy nebo 

prodejny, které v regionu nejsou ani ve větších městech a nebo jsou jenom těţko 

dohledatelné. Dále by zvýšili počet spojů hromadné dopravy s moţností přepravy kol. 

5.2.3 Míčové Hry 

Pokud nebereme v potaz míčové hry na profesionální úrovni, o které nám v této 

práci ani nejde, je moţné hrát jakékoliv míčové hry v podstatě kdekoliv, kde se dá najít 

nějaké vhodné místo. V dnešní době je nějaký alespoň malý sportovní areál součástí 

skoro kaţdé obce, minimálně hřiště na fotbal a volejbal najdeme téměř v kaţdé. 

V některých obcích na Chrudimsku jsou sportoviště dokonce tak rozsáhlá, ţe v podstatě 

není míčový sport, který by nebylo moţno provozovat. Například sportovní areál 

v Třemošnici nabízí dokonce tři travnatá fotbalová hřiště, jedno hřiště na malou 

kopanou s umělou trávou, jedno hřiště na beachvolejbal, šest antukových tenisových 

kurtů a dvě kryté haly. Kdyţ jsem zmínil areál v Třemošnici, musím uvést ještě areál ve 

Skutči, který je velmi moderní a neustále se rozvíjí. Je situován téměř do centra města a 

nabízí fotbalové hřiště s tribunou, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, sokolovnu 

a zastřešený zimní stadion, který v létě slouţí k in line hokeji. V nejbliţší budoucnosti 

by zde měla vyrůst nová moderní víceúčelová hala.  

Co se týče míčových sportů v rámci rekreace, je téměř kaţdé ubytovací zařízení 

vybaveno nějakou víceúčelovou plochou pro míčové sporty, nebo je v blízkosti moţnost 

pronájmu. Některá rekreační zařízení jsou tak vybavená, ţe mohou konkurovat 

sportovním areálům. Jedná se především o ta luxusnější jako je hotel Jezerka na Seči.  

5.2.3.1 Hodnocení 

Pro hodnocení podmínek pro míčové sporty, které jsou provozovány ve spojení 

s rekreací bylo potřeba vyhledat někoho, kdo do regionu přijel kvůli tomuto sportu. Na 

otázky ohledně míčových sportů odpovídali dva respondenti a to jeden muţ, který přijel 

do Třemošnice na čtyřdenní akci s bývalými spoluhráči z fotbalového týmu. Druhým 

respondentem byl muţ, který v regionu ţije a zabývá se pořádáním teambuidingových 

akcí pro firmy a kolektivy lidí, a to na různých místech v regionu.  
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Oba hodnotili podmínky pro míčové sporty kladně a pochvalovali si rozsáhlá 

sportoviště, které slouţí i široké veřejnosti, nebo právě turistům. První jmenovaný muţ 

hodnotil tedy převáţně areál v Třemošnici, ale zmínil, ţe v minulosti navštívil i jiná 

místa v regionu a to bylo impulsem proč uspořádat akci právě zde. Druhý respondent si 

pochvaloval především nízké ceny pronájmů a celkovou dostupnost hřišť ale i krytých 

hal a to i bez předchozí rezervace.  

Na otázku co by změnili oba shodně odpověděli, ţe je špatná komunikace se 

právci, kteří většinou nejsou namístě a kontakt na ně je těţko zjistitelný. Oba by shodně 

uvítali rozsáhlejší modernizaci některých částí větších sportovních areálů, které 

postupem času působí čím dál více zastarale. 

5.2.4 Nordic walking 

Nordic walking je sport, který je lidmi stále ještě objevován. Je to vlastně chůze 

se speciálními holemi s jejichţ pomocí je do pohybu při chůzi v daleko větší míře 

zapojena i horní část těla. Pro nordic walking jsou vhodné alespoň trochu srovnané a 

zpevněné cesty a dá se tedy provozovat na mnoha běţných turistických trasách. 

V regionu jsou pro nordic walking vhodné většinou všechny turistické značené 

stezky, které jak je uvedeno výše vedou vedou většinou příjemným prostředím a nejsou 

říliš náročné. Ideální jsou cesty v rovinatějších částech regionu v okolí Slatiňan a 

Chrudimi. V Ţelezných horách je vhodnější pouţití spíš trekových holí, které jsou 

pevnější a stavěné do náročnějšího terénu.   

V regionu jsem nenarazil na nikoho, kdo by tento sport aktivně provozoval a tak 

nemám hodnocení přímo od účastníků. Přesto tento sport uvádím mezi ostatními, 

protoţe si myslím, ţe je na vzestupu a počet jeho vyznavačů se bude v budoucnu 

zvyšovat. 
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Obrázek 3 Nordic walking 

5.3 Vodní sporty 

Jednoznačně nejvhodnějším místem pro provozování všemoţných vodních 

sportů je přehrada Seč. Přehrada díky své rozloze nabízí mnoţství pláţí, u kterých jsou 

často i kempy v nichţ najdete půjčovny různých lodiček , ale i  windsurfů a v poslední 

době i kiteového vybavení. V případě windsurfů a kiteového vybavení je moţné zaplatit 

si i instruktora. Novinkou na sečské přehradě je aquazorbing, nebo-li chození po vodě  

v kouli. Poměrně dobré podmínky pro vodní sporty nabízejí i rybníky Horní a 

Dolní Peklo, které jsou mezi Kraskovem a Počátkami poblíţ Třemošnice. Pro  koupání 

a plavání je v regionu řada přírodních i umělých koupališť. Přírodní koupaliště a kemp 

konopáč u Heřmanova městce je asi nejznámější a podrobněji se mu budu věnovat 

v části o rekreaci. Koupaliště najdete ale i v Třemošnici, Chrudimi, Horním Bradle, 

Skutči a Slatiňanech. V regionu je i řada rybníků v kterých se dá koupat, ale koupání je 

zde většinou na vlastní nebezpečí. 

U vodních sportů musím zmínit i akci odemykání Doubravy, která se koná na 

řece Doubravě kaţdý rok první víkend v dubnu. Akce je velmi známá a pravidelně se jí 

účastní aţ tři tisíce vodáků. Řeka má při odemykání obtíţnost WW1 aţ WW2, takţe se 

dá sjet na čemkoliv. Sjíţdí se 10 kilometrů dlouhý úsek z Paříţova do Ronova nad 

Doubravou.  Největším adrenalinem je většinou počasí, které na začátku dubna nebývá 

většinou vhodné ke koupání. Průjezd nádherným údolím Doubravy na lodi je ale 

krásným záţitkem i s koupelí ve čtyřstupňové vodě. 
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5.3.1.1 Hodnocení 

U vodních sportů se mi podařil rozhovor pouze s jedním respondentem a to 

s vyznavačem jachtingu a kitingu, který za těmito sporty dojíţdí na Sečskou přehradu. 

Během rozhovoru mluvil pouze o sečské přehradě, na kterou jezdí hlavně kvůli 

dostupnosti a velké rozloze. Podmínky pro vodní sporty povaţuje za dobré a vyhovující.  

Změnu podle něho není prý potřeba. 

V tomto případě musím zmínit, ţe informace jsou velmi zkreslené a vztahují se 

pouze na sečskou přehradu. 

5.4 Jezdectví a hipoturistika 

 

K jezdectví se nabízejí Slatiňany, které jsou právě koňmi slavné společně 

s Kladruby nad Labem, které jiţ leţí těsně za hranicemi zvoleného regionu, přesto je 

důleţité je zmínit z důvodů propojení právě se Slatiňany. Jak ve Slatiňanech tak 

Kladrubech si přijdou na své hlavně profesionálové, ale najdete tu i sluţby pro úplné 

začátečníky a to v největší kvalitě. Hřebčín v Kladrubech nabízí jak cvičné jízdy 

v areálu, tak vyjíţďky do okolí. Ve Slatiňanech je moţnost si pronajmout krytou 

cvičnou halu. Národní hřebčín nabízí i ubytování s jídlem a prostory pro rauty a firemní 

akce. 

Další variantou pro milovníky koní, kteří jiţ nejsou tak nároční a chtějí si uţít 

koňské sedlo i s dětmi a trochu jinou formou je Ranč Kovářov nedaleko Seče. Ranč 

nabízí vyjíţďky na koních, lekce jízdy na koni , pořádá tábory pro děti a je tu moţnost 

ustájení koní při cestování i dlouhodobě. Na tomto ranči jsem se zastavil osobně a 

zjišťoval jsem jak je to vlastně s hipoturistikou na Chrudimsku.  

Během rozhovoru, jsem se toho dozvěděl opravdu hodně a zjistil jsem, ţe 

angaţovanost lidí z ranče na tvorbě hipostezek, kterých je prý na Chrudimsku více neţ 

150km, je opravdu veliká. Dalo by se říci, ţe ranč v Kovářově je jakousi základnou 

všech stezek. Stezky fungují a jsou značené podobně jako cyklostezky a na trasách, 

které jsou na Chrudimsku se nachází okolo 20 stanic , kde lze upoutat koně a 

odpočinout si popřípadě přespat. V celém Pardubickém kraji je těchto stezek 600 km 

s přibliţně 50 stanicemi.  Na Chrudimsku jich je nejvíce v CHKO Ţelezné hory a 

prochází tudy dvě důleţité hipostezky.  Jednou z nich je stezka spojující Krkonoše a 
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Rakousko neboli stezka severojiţní. Druhá spojuje střední Čechy a  severní Moravu a 

nazývá se východozápadní stezka.  

Je celkem logické, ţe hipostezky nejsou zdaleka tak vytíţené jako cyklostezky, 

protoţe údrţba bicyklu je rozhodně jednodušší neţ se starat o koně, přesto se prý zájem 

o hipoturistiku zvyšuje, a to především u mladých lidí. Přesto mnoho lidí nemá o 

existenci hipostezek vůbec tušení. 

 

Obrázek 4 Hipostezky na Chrudimsku Zdroj: http://www.kovarov.info/index.php?sekce=10 

5.4.1 Hodnocení 

Vyznavači jezdectví jezdí do regionu převáţně kvůli klidu a podmínkám, které 

zde jsou. Většina stezek vede po nezpevněných cestách coţ je dobré pro koně a 

projíţďky jsou příjemnější.  

Nejvíce si jezdci chválí právě počet stezek pro koně a velké mnoţství míst, kde 

se dá s koňmi tábořit. Na otázku co by změnili odpověděli oba respondenti nezávisle na 

sobě,  ţe by nezměnili nic. Respondenti byli muţ z ranče v kovářově a ţena ze slatiňan. 

V kovářově panuje všeobecná spokojenost s podmínkami a nikdo si na nic 

nestěţuje. Ţena s kterou jsem se bavil ve slatiňanech často zmiňovala nedostatek financí 

na údrţbu areálu.  

5.4.2 Sportovní lezení 

Ačkoliv je krajina regionu velmi členitá, podmínky pro lezení po skalách nejsou 

úplně ideální. I přesto jsou zde místa, kde si lezení uţijete dosyta, a která stojí za 

zmínku. Ve Škrovádě u Slatiňan jsou malé pískovcové stěny, které se táhnou po obou 

březích řeky Chrudimky. Leze se častěji na levém břehu, který je přístupnější a jsou zde 

lepší cesty. Stěny jsou v souvislých masívech a najdete tu lezecké cesty od 

nejjednodušších aţ po obtíţnost 9+ aţ 10-. Ve Škrovádě dokonce vznikl koncem 

http://www.kovarov.info/index.php?sekce=10
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padesátých nebo začátkem šedesátých let 20. století  lezecký oddíl. Informace o 

přesném datu vzniku oddílu se značně rozcházejí a ani pamětníci to nevědí. Oddíl však 

bez přestávky funguje dodnes a stará se o údrţbu jištěných cest v oblasti. 

Dalším místem, kde lze uspokojit touhu po překonávání fyzických zákonů, je 

údolí Doubravy a to především v úseku mezi Chotěboří a Bílkem, kde se leze většinou 

po vyvřelinách a skály jsou rozesety ve větších vzdálenostech od sebe. Přesto se tady dá 

najít spousta krásných cest všech obtíţností. Výhodou je, ţe není údolí přelidněné a dá 

se tu i nocovat. Přímo ke skalám se nedostanete autem jako ve Škrovádě, ale zase si 

během cesty ke skalám můţete vychutnat krásnou přírodu. 

 

Obrázek 5: Pískovcové stěny ve Škrovádě  Zdroj:http://www.horskesporty.cz/wp-

content/uploads/2010/04/skrovad-003.jpg 

Pár dalších míst, která jsou spíš k boulderingu, tedy lezení po nízkých stěnách 

bez jištění, najdete i pod Paříţovskou přehradou. Opět v těsné blízkosti řeky Doubravy. 

Ty uţ jsou ale neoficiální, přesto pro trénink a pro začátky velmi dobré.    

O lezení po skalách se zajímají převáţně mladí lidé a hodně jich tento sport 

někdy zkusilo a nebo se lezení věnuje aktivně. Většinou však na umělých stěnách, 

kterých neustále přibývá. Důvodem je moţnost zapůjčení vybavení za minimální cenu. 

Vlastní vybavení je příliš drahé a v rámci bezpečnosti se musí často obnovovat. Lezci, 

se kterými jsem se o lezení v regionu bavil a se kterými jsem lezl, často zmiňovali právě 

bezpečnost, kterou prý řada lidí podceňuje. Na otázku jestli se zájem o tento sport 

zvyšuje, se mi dostává odpovědi, ţe jednoznačně ano. Ostatně jako u všech 

adrenalinových sportů. 
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5.4.3 Hodnocení 

O lezení v regionu jsem se bavil se dvěma lezci, kteří jsou přímo z regionu a 

lezení se věnují dlouhodobě a navštěvují lezecké oblasti po celé Everopě. 

Oblasti na Chrudimsku navštěvují převáţně z důvodu dobré dostupnosti a proto, 

ţe nejsou přelidněné jako jiné oblasti v Čechách. Pochvalují si taky rozmanitost 

obtíţností.  

Podmínky pro lezení hodnotí vesměs kladně, i kdyţ v porovnání s jinými většími 

oblastmi v ČR jsou značně omezené.  

Na otázku co by se mělo změnit, souhlasně odpovídají, ţe by uvítali nějaké 

podrobnější průvodce s informacemi o jednotlivých lezeckých cestách. Sami v současné 

době ale vytvoření nějakého takového průvodce plánují. Zatím se ale nesetkali 

s podporou úřadů, které ani často o moţnostech lezení ani nevědí. 

5.4.4 Rybaření 

Podmínky pro rybaření jsou na Chrudimsku poměrně dobré. Nejlepší podmínky 

jsou na Sečské přehradě a na rybnících v okolí Třemošnice. K rybaření láká také 

několik rybníků v okolí Trhové kamenice a Křízanovická přehrada. Na většinu větších 

vodních ploch stačí běţný rybářský průkaz. Je zde ale spousta menších rybníků, které 

patří soukromníkům a ti na nich provozují takzvaný komerční rybolov. V tomto případě 

si za nějakou stanovenou cenu, můţe zarybařit kaţdý. 

5.4.4.1 Hodnocení 

Rybáři, s kterými jsem se bavil, nebyli příliš sdílní a odpovídali velmi stroze. 

Nicméně zdejší rybníky si vybrali proto, ţe jsou velmi dobře přístupné a mohou sem 

vyrazit s celou rodinou, protoţe i zbytek rodiny si v okolí najde dostatek zábavy. 

Podmínky povaţují za stejné jako jinde. Velmi kladně však hodnotí sečskou 

přehradu, která i přes velký turistický ruch nabízí spoustu míst, kde se dá rybařit bez 

přítomností koupajících se turistů. 

5.4.5 Zimní turistika a lyžování 

5.4.5.1 Běžecké lyžování 

Na některých trasách pro pěší turistiku je přes zimu při příznivých podmínkách 

moţné provozovat běţecké lyţovaní, ale pouze po neupravených stopách, které jsou 
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projeté pouze samotnými běţkaři. Co se týče občerstvení tak většina v létě otevřených 

občerstvení je v zimě mimo provoz a nebo je nabídka poněkud omezenější. Dobré 

sněhové podmínky bývají většinou pouze v oblasti Ţelezných hor. Většina tras vede 

přes lesy a po hřebenech.  

5.4.6 Hodnocení 

Je pravdou, ţe v zimě sem jezdí jen velmi málo lidí přímo kvůli běţkování. 

Přesto se mi podařilo vyzpovídat jednoho muţe a jednu ţenu. 

Na otázku proč jezdí zrovna v Ţelezných horách, odpovídají, ţe se jim líbí 

minimální provoz na cestách a klid v přírodě, který je obzvláště v zimě, ve srovnání 

s většími horami znatelný.  

Podmínky pro běţecké lyţování, prý nejsou vzhledem k nadmořské výšcě uplně 

ideální, ale několik dní, kdy se dá běţkovat, se najde kaţdý rok. 

Jediné co by změnili, by byla dostupnost alespoň nějakého občerstvení, které 

funguje i přes zimu. V posledních dvou letech se prý situace alespoň trochu změnila a 

některé restaurace jsou k běţkařům vstřícnější, neţ tomu bylo v minulosti.  

 

5.4.6.1 Sjezdové lyžování 

Ačkoliv je terén regionu velmi členitý, tak je na jeho celém území pouze jeden 

lyţařský areál, který nabízí podmínky pro sjezdové lyţování. Areál se nachází přímo u 

města Hlinsko a nabízí tři vleky, dvě sjezdovky v délce 500 metrů a 250  metrů a jednu 

cvičnou louku pro děti v délce 70 metrů. V areálu je k vidění unikátní most přes silnici, 

díky kterému bylo moţné v před třemi lety prodlouţit jednu sjezdovku. I kdyţ 

nadmořská výška areálu není úplně nejvyšší, bývá zde díky mikroklimatu a umělému 

zasněţovaní dostatek sněhu větší část sezóny. Od sezóny 2010 je moţné najít v areálu i 

menší snowpark. Lyţaři mají na výběr mezi bodovým jízdným a časovým jízdným. 

Ceny jsou přijatelné a občerstvení u vleků dostačující. 
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Obrázek 6: Skiareál v Hlinsku,  Zdroj: http://www.hlinecko.cz/ski/index.phtml 

5.4.6.2 Hodnocení 

Lyţaři sem jezdí většinou z důvodu dobré dostupnosti, a většinou sem jezdí 

začínající lyţaři, kterým zdejší kopec vyhovuje. Hodně lyţařů sem jezdí z důvodu 

blízkosti bydliště. Většina lyţařů sem dojíţdí z domu, nebo z chalup a většinou na dobu 

1 aţ 3 dní. 

Podmínky pro lyţovaní hodnotí kladně, a pochvalují si neustále inovace a snahu 

o rozvoj areálu. Velmi kladně hodnotí ceny, které jsou zlomkové oproti areálům ve 

větších horách.  

Na otázku co by změnli, odpovídají, ţe by zavedli nějaký okruţní skibus, který 

by jezdil alespoň po okolních obcích, protoţe v areálu jsou nedostatečné parkovací 

kapacity. 

5.5 Rekreační příležitosti 

Tato část práce je zaměřena na zmapování, stručné popsaní ubytovacích 

zařízení, která jsou v regionu k dispozici. Vzhledem k tomu, ţe je v regionu takových 

zařízení poměrně velké mnoţství, jsou vytipovány tři skupiny lidí pro které, pro které 

jsou vybrány ta nejvhodnější zařízení. Skupiny, které jsou zvolené pro tuto práci jsou 

následující: 

 Rodiny s dětmi 

 Skupiny mladých lidí a teambuilding 
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 Firmy 

Zvláštní skupinu tvoří kempy. 

5.5.1 Rekreační objekty vhodné pro rodiny s dětmi 

Rodiny s dětmi většinou preferují pohodlné a slušně vybavené ubytování, kde 

mají soukromí a klid na odpočinek. Důleţité bývá dobré zázemí pro děti a jejich vyţití. 

Velkou roli většinou hraje cena blízkost k turistickým zajímavostem. 

Takové prostředí nabízejí zpravidla rodinné penziony a soukromé chaty, které 

jsou rodinami s dětmi nejvyhledávanější kvůli soukromí, které nabízejí. 

5.5.1.1 Chata Seč 

 

Obrázek 7: Chata Seč,  Zdroj: http://www.pampeliska.cz/pages/fotogalerie.asp?akce=CZ6542 

 Místo: Seč v Ţelezných horách 

 Kapacita: 8 lidí 

 Vybavení : koupelna a WC, kuchyň, společenská místnost,  

 Cena: mimosezońa 1714Kč/den, sezóna 1786Kč/den 

V blízkosti chaty je hřiště na míčové hry a přehrada Seč, která je vhadná ke 

koupání. Chata je vybavena kuchyňkou, sprchou a toaletou. V okolí je více podobných 

chat, ale i přesto je zde poměrně velké soukromí. 

5.5.1.2 Chalupa Včelákov 

 

Obrázek 8: Chata Včelákov, Zdroj: http://ubytovani.pampeliska.cz/vcelakov/chalupa-CZ1399/ 

 Místo: Včelákov, Ţelezné hory 
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 Kapacita: 9 lidí 

 Vybavení: koupelna, WC, kuchyň, pračka, silniční kola 

 Cena: 1640 – 2768Kč  

Chalupa Včelákov se svojí kapacitou 9 lůţek nabízí buď pro jednu velkou rodinu 

nebo pro dvě menší. Chalupa je ideální pro ty, kdo hledají opravdové soukromí a mají 

rádi stylově zařízené ubytování. V chalupě jsou, dvě kuchyně, dvě koupelny, dva 

záchody, společenská místnost s televizí a satelitem. Okolo chalupy je rozsáhlá travnatá 

plocha s houpačkou, pískovištěm a plochou na hraní. Je zde moţnost grilování pod 

krytou pergolou s krbem a zahradním grilem. Majitelé chalupy mají k dispozici kola, 

která je moţno za poplatek vypůjčit. K dispozici je stůl na stolní tenis. 

5.5.1.3 Chalupa Heřmanův Městec 

 

Obrázek 9: Chata Heřmanův Městec, Zdroj: http://ubytovani.pampeliska.cz/hermanuv-mestec/chata-
CZ1471/ 

 Místo: Heřmanův městec, Konopáč 

 Kapacita: 6 osob 

 Vybavení: koupelna, WC, kuchyňka 

 Cena: od 189Kč/ osoba   

Chata je menší pro 6 osob, je levnější, ale přesto nabízí všechno co je potřeba 

k příjemně strávené dovolené. V blízkosti je ohniště a hřiště na badminton a jiné míčové 

hry. V okolí je hezká příroda koupaliště konopáč. Chata je vybavena kuchyňkou, 

koupelnou a záchodem. 
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5.5.1.4 Chalupa Holetín 

 

Obrázek 10: Chalupa Holetín, Zdroj: http://ubytovani.pampeliska.cz/holetin/chalupa-CZ2522/ 

 

Místo: Holetín, hlinsko, Ţelezné hory 

Kapacita: 10 osob 

Vybavení: 2x koupelna, 2x WC, kuchyň, sklípek,  

Cena: od 121Kč/osoba/den 

 

Chata v Holtíně je velmi dobře vybavená, velkým lákadlem je krytý bazén 

majitele který je hostům k dispozici. Majitel také nabízí různé bylinné zábaly a masáţe. 

U chaty je velké prostranství s posezením pod pergolou a otevřeným ohništěm. 

K dispozici je i stolní tenis a úschovna kol.  

Další moţností, je zakoupení různých biopotravin, jako jsou vejce, drůbeţí a 

jehněčí maso a med nebo medovina. 

Nabídka ubytovaní poskytujícího soukromí je v regionu poměrně omezená a 

shánění takového ubytování dá celkem práci. Nutno však podotknout, ţe mnoho 

ubytovacích zařízení není prezentováno na internetu a tak je jejich vyhledávání značně 

ztíţené. 

5.5.2 Skupiny mladých lidí a teambuilding 

Pro skupiny mladých lidí a teambuildingové akce se hodí ubytování, které nabízí 

větší počet lůţek a dobré zázemí pro sportování. Vhodná je existence prostoru pro 

uspořádání večerního programu. Ubytování by mělo být vybíráno tak, aby účastníci 

nemohli svými aktivitami rušit ostatní rekreanty v okolí. Skupina lidí by měla obsazovat 

veškerou ubytovací kapacitu.V blízkosti jsou vhodná sportoviště, která je moţno 
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dopředu zamluvit. Dobré jsou prostory pro náhradní program v případě nepříznivého 

počasí a nemoţnosti provádět aktivity venku. 

5.5.2.1 Penzion U Kozlů 

 

Obrázek 11: Penzion U Kozlů, Zdroj: http://www.ukozlu.cz/ 

Místo: Horní Bradlo, Ţelezné hory 

Kapcita: 57 lůţek 

Cena: 210 – 330Kč včetně stravy 3 krát denně. 

Vybaveností a počtem lůţek pension U Kozlů perfektně odpovídá poţadavkům 

pro dané skupiny lidí. V blízkosti je fotbalové hřiště. Součástí penzionu je velký 

pozemek s bazénem a tělocvičnou. Nachází se v dostatečné vzdálenosti od ostatních 

ubytovacích zařízení v obci. 

5.5.2.2 Chata Běstvina 

 

Obrázek 12: Chalupa Běstvina, Zdroj: http://ubytovani.pampeliska.cz/bestvina/chalupa-CZ5218/ 

 

Místo: Rostejn, Běstvina 

Kapacita: 15 lůţek 

Cena: od 116Kč/ osoba 

Přřestavěný bývalý statek, vyhovuje svoji kapacitou spíše menším skupinám, 

přesto jsem ho zde uvedl kvůli jeho poloze nedaleko sečské přehrady, ale téměř mimo 

civilizaci. Chalupa nabízí travnaté hřiště s venkovním bazénem a posezením u ohniště. 
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Ve vedlejší budově je velká společenská místnost, která nabízí prostor pro alternativní 

program v případě špatného počasí. Výhodou je hřiště a bazén slouţící pouze pro účely 

chalupy a jistota, ţe v případě hluku nikoho nebudete rušit. Je velmi dobře dostupná 

autem i autobusem.  

5.5.2.3 Rekreačně Sportovní zařízení Tesla 

Místo: Horní Bradlo 

Kapacita: Budovy- 68 lůţek, Sruby – 49 lůţek, dále čtyři lůţkové chatky 

klasického typu 

Cena: od 230 Kč/osoba včetně stravy 

Sportovně rekreační zařízení disponuje velmi dobře vybaveným sportovním 

areálem, včetně velkého koupaliště. V areálu je pět tenisových kurtů s osvětlením, velké 

travnaté fotbalové hřiště, bazén s chemicky čištěnou a vyhřívanou vodou, tělocvična a 

posilovna. V blízkosti areálu vedou hlavní turistické stezky a cyklostezky.  

5.5.2.4 Penzion Pohoda 

 

Obrázek 13: Penzion Pohoda, Zdroj: http://www.penzion-pohoda-sec.az-ubytovani.net/ 

 

Místo:Seč, Sečská přehrada 

Kapacita: 35 lůţek 

Cena: od 395Kč/osoba 

Penzion se nachází přibliţně 200metrů od sečské přehrady v blízkosti značených 

turistických cest. Součástí penzionu je bazén, a půjčovna sportovního vybavení. 

V penzionu je společenská místnost, která umoţňuje uspořádání večerního programu 

včetně ţivé hudby. Restaurace, která je součástí budovy nabízí snídaně obědy a večeře 

za velmi příznivé ceny. Pokoje jsou vybaveny koupelnou a záchodem a jsou velmi 

pěkné a čisté.  
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5.5.2.5 Penzion Spartak Slatiňany 

Místo: Slatiňany 

Kapacita: 58 osob 

Cena: od 200Kč/osoba 

Penzion se nachází přímo ve sportovním areálu, ve kterém jsou dispozici 

tenisové kurty, volejbalová a nohejbalová hřiště, travnaté fotbalové hřiště, sportovní 

hala a v létě venkovní bazén. Pokoje jsou 2 aţ šestilůţkové s vlastním sociálním 

zařízením. 

Ubytovacích zařízení, vhodných pro skupiny mladých lidí a teambuildigové 

akce je v regionu celá řada a je z čeho vybírat. Výše uvedené jsou pouze výběrem těch, 

která jsou nejvhodnější a mají největší moţnost sportovního vyţití.  

 

5.5.3 Skupiny manažerů 

Manaţeři většinou jezdí na školení, která jsou spojena s celou řadou sportovních 

aktivit a turnajů. Poţadováno je většinou komfortnější ubytování. Součástí by měla být 

dobře vybavená seminární místnost, společenská místnost a moţnost uspořádání rautu. 

Vzhledem k tomu, ţe manaţeři většinou jezdí autem, měl by být samozřejmostí 

dostatek bezpečných parkovacích míst. Pokoje by měli být vybaveny sociálním 

zařízením. Vyšší cena často není překáţkou, ale musí odpovídat nabídce sluţeb 

v hotelu. 

5.5.3.1 Hotel Jezerka *** 

 

Obrázek 14: Hotel Jezerka, Zdroj: http://www.hotel-jezerka.cz/ 

 

Místo: Ústupky, Seč 

Kapacita: 230 lůţek 



 

45 

 

Cena: od 990Kč/ pokoj 

Hotel Jezerka je jedním z nejkvalitněji vybavených hotelů v regionu. Nabízí 

uytování v jedno aţ třílůţkových komfortně vybavených pokojích nebo ve dvou aţ 

čtyřlůţkových apartmánech. Hotel nabízí k dispozici dvě vinárny, kongresový sál aţ pro 

380 lidí, 7 menších sálů pro 14 aţ 127 osob a vše je vybaveno nejmodernější technikou 

a pomůckami. V areálu jsou dvě restaurace. Sportoviště nabízejí 12 metrový vnitřní a 20 

metrový venkovní bazén,  dva tenisové kurty, dva squashové kurty, dvě bowlingové 

dráhy, indoor golf, horolezecká stěna, vnitřní střelnice a laserová střelnice. Součástí 

Bazénů je sauna, parní místnost a výřivka. Areál se nachází nedaleko sečské přehrady a 

přímo okolo vedou pěší a cyklistické stezky.  

Tento areál je vhodný i pro teambuildingové akce a rodinou rekreaci. 

5.5.3.2 Hotel Styl 

 

Obrázek 15: Hotel Styl, Zdroj: http://www.hotelstyl.cz/index_hotel.htm 

Místo: Hlinsko 

Kapacita: 50 lůţek 

Cena: od 750Kč/den 

Hotel styl se nachází nedaleko Hlinska a jeho sportovních areálů, nachází se také 

v přímé blízkosti sjezdovky v Hlinsku a tak nabízí atraktivní ubytování i v zimě. Pro 

konání seminářů lze zamluvit restauraci, která má kapacitu devadesát míst a bude na 

poţáddání vybavena potřebnou technikou. Je zde i moţnost rautu. Pokoje jsou 

vybaveny komfortně a mají vlastní sociální zařízení. 

5.5.3.3 Junior centrum Seč 

Místo: Seč 

Kapacita pro školení a kurzy: 220 lůţek 

Cena: 300Kč/osoba 

Junior centrum nabízí širokou škálu moţností ubytování, pro firemní akce a 

semináře je vhodné ubytování v hotelové budově, kde jsou pokoje s vlastním sociálním 
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zařízením a jsou poměrně dobře vybavené.  Velkou výhodou junior centra je celá řada 

sálů a učeben které je moţné pronajmou a které jsou součástí areálu. Součastí jsou také 

různá sportoviště a půjčovna loděk a vybavení pro vodní sporty. Junior centrum je 

příjemné svojí cenovou dostupností a velikostí. Za niţší cenu však nelze očekávat 

takový komfort jaký nabízejí draţší hotely, přesto je však cena niţší neţ by mohla být. 

Najít v regionu komfortní ubytování pro sportovně orientované semináře je 

poměrně obtíţné.  Všechny ostatní moţnosti jednoznačně převyšuje hotel Jezerka, který 

je velmi dobře vybaven a nabízí širokou škálu moţností.  Některé hotely nabízejí 

moţnosti konání seminářů, ale nenabízejí odpovídající techniku. Jejich vybavení je 

většinou zastaralé a často v dnešní době nevyuţitelné.  

5.5.4 Kempy 

Kempů v regionu příliš mnoho není většina jich je v okolí sečské přehrady.  

5.5.4.1 Autokemp Konopáč 

Místo: Konopáč, Heřmanův Městec 

Kemp na Konopáči je velmi dobře vybaven a kromě ubytovaní ve vlastním stanu 

či karavanu nabízí i ubytovaní v chatkách nebo v jedné zděné budově. Uprostřed kempu 

je přírodní koupaliště s tobogánem: v kempu najdeme hřiště na volejbal, nohejbal, 

fotbal a tenis. Jsou zde i stoly na stolní tenis a koše na basketbal. V areálu jsou čisté 

sprchy a toalety, moţnost vaření a společenská místnost.  

5.5.4.2 Autokemp Seč, Pláž 

Místo: Seč, přehrada 

Autokemp se nachází v přímé blízkosti přehrady  a je velmi dobře vybaven. Jeho 

umístění přímo vyzývá k provozování vodních sportů, ale nabízí i řadu jiných moţností. 

Jsou zde hřiště na volejbal, nohejbal  a multifunkční hřiště.  V okolí jsou výborné 

podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Je moţné navštívit nedaleký ranč Kovářov. 

V areálu jsou čisté Toalety a sprchy. Nadstandardní  je   moţnost připojení k internetu 

pomocí wi-fi. Tento kemp je v regionu nejdraţší, ale jeho vybavení je cenně 

odpovídající.  

.   

5.5.4.3 Autokemp U Letadla, Seč 

Místo: Seč, přehrada 
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Kemp se nachází v klidnějším prostředí zcela mimo chatovou zástavbu. 

V kempu je moţné ubytovat se v chatkách, v pokojích v budově nebo v nějakém svém 

zařízení jako je karavan nebo stany. To vše za velmi příznivé ceny. V areálu  je hřiště 

pro téměř všechny sporty, dětský koutek, trampolíny a půjčovna lodiček a windsurfů. 

Kemp je vhodný pro všechny věkové skupiny a je dobrým východiskem pro pěší túry i 

pro cyklistiku.  Nevýhodou je větší vzdálenost od přehrady přes silnici. Horší jsou 

sprchy a toalety, které by si zaslouţili rekonstrukci. To je také častým předmětem 

stíţností na diskusním fóru na internetu. Vše ale kompenzuje klid v kempu. 

5.5.4.4 Autokemp Kraskov a Seč 

Místo: Kraskov, Seč 

Kempy Kraskov a Seč mají stejného majitele a jsou menšího charakteru. Kemp 

na Seči je vhodný pro rodiny s dětmi a je klidnější. Kemp v Kraskově často pořádá 

večerní hudební akce, které ruší noční klid. Oba kempy jsou vhodným místem pro 

rybáře, protoţe je nelemují přímo pláţe, ale klidné nepříliš zalidněné břehy. V kempu 

na seči je větší moţnost sportovního vyţití. V Kraskově není ţádné sportoviště.  
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6 Diskuze 

6.1 Výsledky a doporučení 

Cestovní ruch je významným faktorem, který má vliv na různé oblasti. Četnost 

cestovního ruchu ovlivňuje oblasti ekonomického, kulturního a společensko vědního 

rozvoje regionu. Cestovní ruch zasahuje i do oblastí ţivotního prostředí, které má 

naopak podstatný vliv na rozvoj cestovního ruchu. Region Chrudimsko-Hlinecko je 

díky své poloze a členitému terénu, který nabízí řadu historických, kulturních a 

přírodních zajímavostí oblastí, která má velký potenciál pro vyuţití v sektoru 

cestovního ruchu. Turisticky nejatraktivnější a nejznámější je díky své přírodě a vysoké 

koncentraci turistických lákadel oblast CHKO Ţelezné hory, v které se nachází 

podstatná část rekreačních zařízení. Ostatní oblasti jsou méně atraktivní, ale to 

neznamená, ţe nemají co nabídnout. Kromě Ţelezných hor je velmi zajímavá oblast 

v okolí Slatiňan, kde je mnoho historických zajímavostí a především láká na vzácný 

chov kladrubských koní. Bývalé okresní město Chrudim  nabízí celou  řadu 

historických, ale i kulturních zajímavostí a obzvláště jeho historická část stojí za 

návštěvu. Nejen Chrudim, ale i ostatní města v regionu nabízejí cíle, jeţ se vyplatí 

navštívit. Rozmanitost příleţitostí jak strávit volný čas je v regionu poměrně velká a 

nabízejí se moţnosti pro vyznavače, turistiky, historie, kultury, sportu i relaxace. 

6.1.1 Sportovní příležitosti 

Podmínky pro sport jsou v regionu dobré, ale nabízejí ještě velký potenciál pro 

rozvoj. Sport se v poslední době stává velmi populárním po celém světě a proto je dobré 

toho vyuţít. V oblasti Chrudimska se nabízí mnoho sportovních areálů, ale jen některé 

z nich jsou přizpůsobovány poţadavkům moderního sportovce a stávají se 

neatraktivními a zájem o ně pomalu upadá.  Sport se velmi dynamicky rozvíjí a lidé 

jsou stále náročnější a vyţadují co nejlepší podmínky.  Nejedná se pouze o vybavení a 

ale komunikaci s vedením sportovišť, která je velmi důleţitá. Na Chrudimsku jsou 

sportoviště, která tomuto trendu příliš nevěnují pozornost a jejich kvalita postupem času 

a hlavně čím dál rychleji upadá. Například  Třemošnický sportovní areál, který je téměř 

beze změny jiţ deset let jiţ při prvním pohledu volá po rozsáhlejší rekonstrukci. 

Výsledkem je, ţe areál je v poslední době po většinu roku nevyuţitý, nebo jen 

minimálně pod své moţnosti. Naopak příkladem je sportovní areál ve Skutči, který 

velmi pruţně reaguje na poptávku a areál se modernizuje a je v hojné míře vyuţíván. 
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Co se týče turistiky a sportovní turistiky,  není regionu téměř co vytknout.  

Region nabízí mnoho pěších tras i cyklostezek. Lidé jsou ve většině případu 

s podmínkami pro tyto činnosti spokojeni. Za pěší turistikou a cykloturistikou přijíţdí 

do regionu čím dál více lidí. Turisté  pozitivně hodnotí především krásnou přírodu a 

velmi dobré značení stezek. Většinou jsou spokojeni i s ubytováním. 

Negativně se většinou vyjadřují o dopravní infrastruktuře a především o 

nedostatečném mnoţství spojů, kterými se dá do regionu cestovat. Častým problémem 

také bývá nedostatečná kvalita a  nabídka občerstvení.  V ostatních ohledech se většinou 

vyjadřují velmi pozitivně. 

6.1.2 Sportovně rekreační příležitosti a ubytování 

Sportovní rekrace se celkem logicky rozvíjí s rostoucí popularitou sportu. Jak je 

moţné si všimnout, tuto skutečnost zaznamenali uţ i mnohé cestovní kanceláře a do 

svých nabídek zařazují sportovně laděné zájezdy.  Sportovně rekreační zařízení 

v regionu jsou opět většinou v oblasti Ţelezných hor a bohuţel jich není příliš mnoho. 

Velké procento jich je v okolí sečské přehrady, která svým prostředím a rozlohou nabízí 

téměř ideální podmínky pro rekreaci a v regionu je nejvíce navštěvovaná. 

Pro rodiny s dětmi, které vyţadují soukromí a preferují ubytování v soukromí je 

nabídka na Chrudimsku velmi omezená a navíc není příliš prezentována na internetu.   

Výběr hotelů a penzionů, co se týká kvantity, je o něco lepší. Kvalita bohuţel 

není příliš velká. Většina hotelů a penzionů je zastaralých a často i neudrţovaných. 

Kvalitní sporotvní vyţití nabízejí hotely v podstatě pouze v okolí sečské přehrady, kde 

je mnoho sportovišť a některé hotely mají vlastní moderně vybavená sportoviště. 

Příkladem je hotel Jezerka, který nabízí velmi kvalitní sluţby v oblasti sportu a mohl by 

se stát příkladem pro ostatní.  

Kempy jsou na Chrudimsku ve velmi omezeném počtu a jsou s výjimkou 

autokempu Konopáč a Kraskov všechny v okolí sečské přehrady.  Konkurence v rámci 

regionu není tedy příliš velká, ale přesto jsou kempy velmi dobře vybavené a nabízejí 

poměrně komfortní zázemí. 

Největší výhodou sportovně rekreačního pobytu v regionu jsou jednoznačně 

ceny, které jsou ve srovnání s jinými regiony velmi příznivé a rozpočet nemusí být tedy 

stanoven příliš vysoký. 

Problémem je poměrně sloţité vyhledávání ubytování pomocí internetu. Mnoho 

rekreačních i sportovních zařízení nemá svoje stránky a nebo jsou informace na nich 
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nedostatečné. S tímto problémem jsem se potýkal i při vyhledávání informací o regionu 

na internetu. 

6.2 Doporučení 

Region má pro rozvoj v oblasti cestovního ruchu poměrně velký potenciál. 

Region by si zaslouţil větší propagaci prostřednictvím internetu, tištěných publikací a 

letáků. Na internetu existuje webová stránka www.chrudimsko.cz  na které jsou 

informace velmi omezené nebo úplně chybí. Region potřebuje vyspělejší webové 

stránky na, kterých zájemce najde veškeré informace o regionu na jednom místě.  

Dalším přínosem pro region by mohlo být vytvoření nějakých veřejných 

dopravních spojů, které by fungovaly v letních měsících a jezdily by mezi 

nejzajímavějšími místy regionu. Samozřejmostí by byla moţnost přepravy kol, jejíţ 

nabídka je  velmi omezená. Města a obce by měli věnovat speciální pozornost 

zlepšovaní podmínek  pro turisty a sport a vytvářet tak podmínky pro rozvoj těchto 

dvou odvětví a zvyšovat tak zájem o tyto obce. 

Větší propagace regionu, prostřednictvím masových médií, by mohla do regionu 

přilákat větší počet turistů, kteří s sebou přinášejí peníze, které je nutné obratem 

investovat do turistického ruchu a lákat tak do regionu další návštěvníky. 

 

http://www.chrudimsko.cz/
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7 Závěr 

V práci jsem se pokusil zmapovat nejzajímavější sportovní a rekreační 

příleţitosti v regionu a zhodnotit jejich kvalitu a nabízené mnoţství. Myslím si, ţe 

informace uvedené v práci dobře mapují situaci v oblasti poskytování cestovního ruchu 

v rámci zvoleného regionu a mohli by být pro čtenáře přínosem při získávání informací 

o regionu, coţ je jedním z cílů této práce.  

Při získávání informací jsem narazil na řadu překáţek, které komplikovaly 

sestavování této práce. Informační zdroje o regionu byli často neaktuální a komunikace 

s jednotlivými úřady a zařízeními byla velmi komplikovaná, často jsem se setkával 

s neochotou a informace mi nebyli z neznámých důvodů poskytnuty. Většinu informací 

potřebných k práci jsem tak získával prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů 

rozhovorů s obyvateli regionu a jednotlivých oblastí, kteří byli naopak často aţ 

překvapivě ochotní a dobře informovaní. Nejvíce informací jsem získal v informačních 

centrech v jednotlivých obcích. 

Přes všechny překáţky a komplikace které nastaly během tvorby této práce 

věřím, ţe se mi podařilo vytvořit materiál, který nabízí cílové skupině potřebné a 

dostatečné informace o Chrudimsku- Hlinecku . 
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 České Lhotice  

 Dědová  
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