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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zabývá vlivem turistifikace a decentralizace funkcí na 

využití centra města Třeboně. Cílem práce je vyhodnotit, jak se změnilo funkční využití 

budov v centru města za posledních 20 let, kdo centrum města navštěvuje v různých 

denních a ročních dobách a zda dochází k umrtvování centra města. Bylo prokázáno, že 

v Třeboni populačně roste zejména vnější zóna, zatímco v centru města dochází 

k postupnému úbytku trvale bydlících obyvatel. Za posledních 20 let došlo ke změně 

funkčního využití budov v centru města ve prospěch komerčních funkcí a služeb pro 

turistický ruch. Vlivem turistifikace a decentralizace dochází k umrtvování centra města 

především mimo turistickou sezónu. 

 

Klíčová slova: centrum města, Třeboň, turistifikace, decentralizace, umrtvování centra města 

 

Abstrakt 

 

 This diploma thesis deals with the impact of turistification and decentralization of 

functions on the use of city centre of Třeboň. The aim is to evaluate how changed the 

functional use of buildings in the city centre over the past 20 years, who visits the city 

centre in a variety of daily and yearly periods and whether there is depopulation of the 

city centre. It has been shown that in Třeboň grows mainly outer zone of the city, while 

in the city centre is a gradual loss of permanent residents. Over the past 20 years there 

has been a change in functional use of buildings in the city centre in favor of 

commercial functions and services for tourism. Due turistification and decentralization 

leads to depopulation of city centre primarily during out of the tourist season. 

 

Keywords: city centre, Třeboň, turistification, decentralization, depopulation of the city 

centre
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1. Úvod 

  

 Tato diplomová práce se věnuje vlivu turistifikace a decentralizace funkcí na 

využití centra města Třeboně. Města střední a východní Evropy procházela v posledních 

dvaceti letech velkou proměnou. Téma vlivu procesů jako komercializace, 

suburbanizace nebo turistifikace na proměnu fyzické, sociální a prostorové struktury 

postsocialistických měst je často diskutované odbornou veřejností, vědci i politiky. 

Existuje velké množství odborných publikací, které se zabývají dopady postsocialistické 

transformace na změnu prostorové struktury (např. Kovács 2000, Enyedi 1998, 

Sailer-Fliege 1999, Smith 1996). Jednou z částí města, kterou dopady zmíněných 

procesů ovlivňují nejvíce, je jeho centrum. Centra velkých měst jsou velmi atraktivním 

místem pro lokalizaci komerčních funkcí, mezi které lze zařadit například kanceláře, 

obchody, restaurace a hotely. Centrum města je často i historickým jádrem s mnoha 

památkami a turistickými atrakcemi, proto i služby a zařízení se tu často přizpůsobují 

turistům. Společně s komerční a rezidenční suburbanizací mohou mít tyto procesy 

na centrum města dramatické důsledky. Jádro města pomalu přichází o velký počet 

trvale bydlících obyvatel a stává se místem pro turisty, úředníky a klienty vyššího 

sociálního statusu spíše než pro rezidenty a obyčejné obyvatelstvo. V důsledku toho 

může docházet k vylidňování a umrtvování center měst.  

 Výše zmíněné procesy jsou odborníky studovány především v metropolích 

a v dalších velkých městech postsocialistických zemí, kde jsou pochopitelně 

nejintenzivnější a jejich dopady jsou zde nejlépe identifikovatelné. Dle mého názoru je 

ale pravděpodobné, že lze nalézt dopady uvedených procesů i v daleko menších 

městech. Jelikož jsem původem z jednoho takového malého města, kde se navíc 

o umrtvování jeho centra v posledních letech hodně diskutovalo, toto téma mě velmi 

zaujalo. Zvolila jsem si otázku umrtvování centra Třeboně pro svou diplomovou práci, 

neboť zde dosud nebyl proveden žádný výzkum zaměřený na tuto problematiku. 

I centrum tak malého města, jakým Třeboň se svými téměř devíti tisíci obyvateli je, 

začalo po roce 1990 výrazně měnit svoji tvář. Významným důvodem byly politické 

změny po roce 1989, které umožnily rozvoj soukromého podnikání, samosprávné řízení 

obcí a jejich investice. K současným změnám nepochybně velkým dílem přispívá 

i narůstající turistická atraktivita města. V centru Třeboně vzniklo v posledních dvaceti 

letech velké množství stravovacích a ubytovacích zařízení a začaly se zde prosazovat 
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sezónní služby pro turisty. Obchody, bydlení a v nedávné době i městský úřad se 

přesouvají na předměstí a okraj města, což ve svém důsledku může vést k jeho 

umrtvování.  

 Cílem této diplomové práce bude prokázat, zda vlivem turistifikace 

a decentralizace funkcí dochází ke změně využití centra města Třeboně. Na počátku 

práce byly vysloveny tyto výzkumné otázky: 

 

1) Jak se mění struktura funkčního využití budov v centru města Třeboně? 

2) Kdo jsou uživatelé centra města a kdo centrum města navštěvuje v různých 

denních a ročních dobách? 

3) Dochází k umrtvování centra města Třeboně? 

 

Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila 

na teoretická východiska diplomové práce. Nejprve jsem nastínila transformační 

procesy v postsocialistických státech a poté jsem rozebrala jednotlivé procesy působící 

převážně v centrech velkých měst. Blíže byl tedy popsán proces komercializace 

městského centra, vliv turismu na centrum města a rezidenční a komerční 

suburbanizace. Dále jsem diskutovala příklady prací zabývajících se uživateli a rytmem 

místa, neboť jsem podobnou metodu využila i ve své studii. Následně jsem se také 

pokusila vysvětlit odlišnosti zmíněných procesů v malých městech. V závěru kapitoly 

jsem mohla na základě uvedených příkladů stanovit očekávání výsledků diplomové 

práce.  

 V další kapitole je stručně popsána metodika práce. Nejprve jsem se zaměřila na 

vymezení sledovaného území centra Třeboně. Následně jsem se snažila vysvělit 

všechny metody, které byly v práci využity, tedy porovnání funkčního využití budov 

v centru města, řízené rozhovory a sledování uživatelů centra města.  

 Další kapitola se zaměřila na představení města Třeboně a především jeho 

centra. Snažila jsem se procesy vysvětlené v teoretické části diplomové práce 

identifikovat i v Třeboni pomocí různých nejen statistických ukazatelů. 

Poslední a hlavní kapitolou je empirická část práce, kde jsem se snažila 

zodpovědět výzkumné otázky. Nejprve jsem vyhodnotila změnu funkčního využití 

budov v centru města. Dále jsem uvedla, jak změny v centru Třeboně vnímají klíčoví 

aktéři a v závěru kapitoly jsem se zabývala vyhodnocením sledování uživatelů centra 

města v různých denních a ročních dobách. 
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2. Teoretická východiska diplomové práce 

 

Proces vývoje prostorové struktury města probíhá nepřetržitě pozvolným 

tempem až do doby, kdy může být radikálně narušen například změnou společenského 

systému (Sýkora 1996). Takovouto změnou byl v poslední době přechod od centrálně 

plánovaného systému k tržnímu ekonomickému systému. Cílem této kapitoly bude 

stručně popsat tuto společenskou transformaci a především její vliv na proměny 

ve vnitřní prostorové struktuře města.  

Nejdříve byly procesy post-socialistické restrukturalizace zasaženy metropolitní 

oblasti hlavních měst a největší a nejdůležitější velkoměsta (Sailer-Fliege 1999; 

Kostinskiy 2001). Jak uvádí Stenning (2005), jsou to právě hlavní města, která mají 

tendenci nejrychleji reagovat na nové výzvy, změny a trendy. V Česku se vliv 

postsocialistické restrukturalizace na změny v sociálně prostorové struktuře města 

studuje převážně v hlavním městě Praze. Je to především díky jejímu dominantnímu 

postavení v sídelním a regionálním systému a také díky koncentraci řídících funkcí 

a společenských aktivit (Dostál, Hampl 1994). To jsou hlavní důvody, proč jsou změny 

prostorové struktury v Praze rychlejší a intenzivnější než v ostatních městech Česka. 

Některé změny lze sledovat zejména v okrajových částech města, jiné působí převážně 

v historickém centru. Já se v této kapitole vzhledem k tématu diplomové práce zaměřím 

převážně na ty změny, které nejvíce ovlivňují městské centrum a přilehlé oblasti 

vnitřního města. Nejprve se budu snažit vysvětlit vybrané procesy na příkladu velkých 

postsocialistických měst, která jsou v odborné literatuře nejvíce diskutovaná, neboť jsou 

zde procesy nejintenzivnější a nejviditelnější. Následně se pokusím uvést odlišnosti 

působení těchto procesů v malých městech. Stručně jsem také shrnula práce zabývající 

se uživateli a rytmem místa. V závěru kapitoly jsem si stanovila očekávání výsledků 

práce.   

 

2.1 Transformační procesy 

 

Prostorová struktura postsocialistických měst je ovlivňována mnoha procesy jak 

vnitřními, tak i vnějšími. Za nejdůležitější procesy, které v současnosti vytvářejí 

podmínky pro změnu prostorové struktury města, považuje Sýkora (2001) globalizaci 

a transformaci centrálně plánovaného systému na tržní hospodářský systém. „Hlavními 
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cíli vládou řízených transformačních procesů bylo nastolení tržních principů alokace 

zdrojů ve společnosti, nové rozdělení majetku a moci ve společnosti, změna mezinárodní 

orientace a otevřenost vůči západním ekonomikám“ (Sýkora 2001, s. 128). 

Ekonomickou reformu v Česku představují systémové transformace, které Sýkora 

(1996) přehledně rozdělil do tří základních oblastí. Jako první vymezil oblast 

deregulace vlivu státu a obcí, kam jako nejvýznamnější mechanismy zařadil privatizaci 

a liberalizaci cen a omezení vlivu státu při alokaci zdrojů. Druhou oblastí ekonomické 

reformy byly privatizační procesy, kam lze zařadit restituce, malou a velkou privatizaci, 

transformaci družstev a privatizaci obecních bytových domů i ostatních nemovitostí 

ve vlastnictví města. Poslední oblast představuje deregulaci cen a nájmů nemovitostí. 

Tyto vládou řízené transformace společně s vnějšími faktory, zejména pak globalizací, 

internacionalizací a integrací do Evropské unie, spustili celou řadu dalších spontánních 

procesů, jako např. deindustrializaci, nárůst sociální diferenciace, nárůst individuální 

automobilové dopravy, výstavbu hypermarketů, a vytvořily tak podmínky pro změnu 

ve vnitřní prostorové struktuře českých měst (Sýkora 2001).   

Všechny výše uvedené transformace a trendy měly vliv na změny ve fyzickém, 

funkčním a sociálním prostředí města. Kovács (2000) dokonce tvrdí, že dopady 

politických a ekonomických změn v postsocialistických městech způsobily viditelné 

proměny, které lze označit jako nový městský řád. Za nejvýznamnější procesy 

transformující vnitřní prostorovou strukturu postkomunistických měst považuje Sýkora 

(2001) komercializaci městského centra, komercializaci a gentrifikaci některých čtvrtí 

vnitřního města a komerční a rezidenční suburbanizaci v zázemí měst. V centrech 

postsocialistických měst probíhá celá řada dalších důležitých procesů. Já se 

v následující části zaměřím především na ty procesy, které mají dle mého názoru dopad 

i na centra malých měst, mezi které lze Třeboň zařadit. Budu tedy blíže popisovat 

komercializaci městského centra, turistifikaci a rezidenční a komerční suburbanizaci.  

Často diskutovaným procesem, který radikálně ovlivňuje tvář městských center 

a vnitřních částí velkých měst, je gentrifikace. Tomuto procesu se ale již dále v textu 

věnovat nebudu, a to z několika důvodů. Jednak jde o proces, který ovlivňuje vnitřní 

části převážně velkých měst. V Česku také gentrifikace není zatím příliš rozšířená. 

Gentrifikující se oblasti můžeme nalézt pouze v některých vnitřních částech Prahy. To 

později tvrdí i Sýkora (2005), který uvádí, že gentrifikace nepatří mezi nejvýznamnější 

procesy formující současnou Prahu, neboť ovlivňuje pouze malé množství bytových 

jednotek v centru města a vnitřním městě.  
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2.2 Komercializace městského centra 

 

Městské centrum představuje rozlohou i počtem obyvatel nejmenší zónu 

městského prostoru, ale z hlediska významu je klíčovou částí města. Historická jádra 

post-socialistických měst zažila dramatickou přeměnu od pádu socialistického režimu. 

Ekonomická restrukturalizace a následný vzestup sektoru služeb způsobil zvýšenou 

poptávku po nebytových (obchodních, kancelářských, atd.) prostorech ve vnitřních 

částech měst. Privatizace a restituce bytů v centru měst zase vyvolala obrovský počet 

soukromých vlastníků, kteří rádi nabídli prodej nebo pronájem svých nově získaných 

nemovitostí investorům (Kovács 2000). Zmíněné procesy, které významně ovlivňují 

tvář městských center, můžeme souhrnně označit jako komercializaci. Tento pojem 

představuje „zvýšení podílu komerčních funkcí (kanceláře, obchody, restaurace, hotely, 

apod.) na celkové struktuře využití ploch“ (Sýkora 2001, s. 140). S rostoucí atraktivitou 

center měst se zde různé funkce i sociální skupiny „přetlačují“ o místo (Ouředníček, 

Temelová 2009). Progresivní komerční funkce, které jsou schopné vytvářet vysoký zisk 

na jednotku užívané plochy, vytlačují z centra méně ziskové funkce (zejména funkci 

rezidenční). Vzestupem komerční funkce v centrech postsocialistických měst se 

zabývali například autoři Dingsdale (1999), Sýkora (2001) a Tasan (1999) na příkladu 

měst Budapešť, Praha a Varšava. Ve všech případech se jedná o hlavní města a hlavní 

obchodní centra postsocialistických zemí, proto je zde komercializace výraznější než 

v některých menších městech (Kovács 2000).  

Ke komercializaci městského centra nedochází pouze formou výstavby nových 

objektů, což jsou ve většině případů víceúčelová komerční centra kombinující 

kancelářské a obchodní plochy v prolukách mezi původními budovami a na volných 

pozemcích, ale postupně se zvyšující se poptávkou dochází také k rekonstrukci či 

demolici původní zástavby a její přeměně na komerční plochy. Důležitými aktéry při 

rekonstrukci velkého množství budov v centru jsou finanční instituce a progresivní 

ekonomické služby (banky, pojišťovny, investiční společnosti, právní a poradenské 

firmy, realitní kanceláře, reklama, média), které mají dostatek finančních prostředků 

a zároveň mají i zájem si v centru založit svoji pobočku, neboť poloha v centru města 

plně odpovídá jejich lokalizačním požadavkům (Sýkora 2001). Nová firemní sídla, 

obchodní a komerční centra, hotely a turistická zařízení zaplavila centra velkých měst 

po celé střední a východní Evropě (Smith 1996). Sýkora (2001) uvádí, že téměř 70 % 

kancelářských ploch nově postavených v letech 1993 – 1996 v Praze se koncentrovalo 
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ve dvou centrálních obvodech Praha 1 a 2, čímž dokazuje, že ke komercializaci 

městského centra docházelo opravdu ve velké míře. Podobné je to i v dalších 

metropolích postsocialistických států. Kowalski a Śleszyński (2006) tvrdí, že až 90 % 

nově postavených ploch v centru Varšavy mezi lety 1989 a 2004 jsou kanceláře, 

obchodní plochy a zařízení služeb. V Budapešti se nové kancelářské prostory vyskytují 

také převážně v centrální části města, kde si svoji pobočku od počátku 90. let založilo 

15 z 20 největších nadnárodních společností (Dingsdale 1999). 

Proces komercializace přináší řadu pozitivních dopadů, mezi něž lze zařadit 

fyzické a funkční oživení centrálních oblastí. V důsledku expanze odvětví služeb 

v městských centrech dochází k rychlému vývoji těchto vnitřních částí, jejich 

revitalizaci a fyzické a sociální modernizaci. Zároveň však můžeme najít i města, kde 

výsledek tohoto procesu nebyl kladný, ale naopak zde došlo k úpadku či dokonce 

ghettoizaci. Takovými městy jsou dle Kovácse (2000) stará průmyslová centra, jakým je 

například Ústí nad Labem v Česku nebo Miskolc v Maďarsku. Dalšími pozitivními 

dopady jsou efektivnější využití budov v centru města a zvyšování koncentrace 

kvalifikovaných pracovních míst. Na druhou stranu je s tímto procesem spojen 

negativně vnímaný významný úbytek trvale bydlících obyvatel a dále také nárůst 

automobilové dopravy, který je způsoben hlavně výstavbou podzemních garáží 

a parkovišť pod novými komerčními budovami. Častým problémem bývá v centrálních 

oblastech města i konflikt developerů s ochranou historického dědictví 

a architektonicky – urbanistického charakteru města (Sýkora 2001).  

Proces komercializace je doprovázen vyhoštěním méně konkurenčních funkcí 

z center měst, včetně funkce bytové (Sailer-Fliege 1999). Počet obyvatel center měst 

klesá již od počátku 20. století, ale nelze to srovnávat s dynamikou úbytku na počátku 

90. let. V centru Prahy v období od roku 1991 – 1996 došlo k poklesu počtu trvale 

bydlících o více než 10 % (Sýkora 1996). Autoři Musil a Illner (1994) se shodli na tom, 

že ve srovnání s jinými evropskými městy podobné velikosti žije v pražském centru 

stále vysoký počet obyvatel a pokles je očekáván až do budoucna. V delším časovém 

pohledu podíl trvale bydlících obyvatel v centru Prahy na obyvatelstvu celé Prahy klesl 

z 3,5 % v roce 1991 na zhruba 2,5 % v roce 2007 (Ouředníček, Temelová 2009). 

K obdobnému poklesu trvale bydlících v centru města došlo také například v Budapešti 

v letech 1991 – 2001, kde byl zaznamenán pokles o 12 % (Noody 2004). Centrum 

Varšavy vykazuje pokles populace mezi lety 1988 a 2004 11,7 % (Kowalski, Śleszyński 

2006). Pokles obyvatel centrálních částí postsocialistických měst není způsoben pouze 
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procesem komercializace, ale také rezidenční suburbanizací, na kterou se zaměřím 

později.  

Sailer-Fliege (1999) uvádí, že fenomén nahrazování obytné funkce funkcí 

komerční se vyskytuje částečně ilegálně a částečně s podporou místních vlád. V Praze 

byla rychlá přestavba bytů na komerční plochy v 90. letech mimo jiné umožněna 

i nedostatečně zpracovaným legislativním rámcem, který nedokázal regulovat úbytky 

bytového fondu. Neexistovaly u nás v té době žádné nástroje, které by úbytek bytového 

fondu a s ním spojený úbytek obyvatel nějak regulovaly. Podle Sýkory (1996) mohl být 

zisk z ploch pronajatých ke komerčním účelům dokonce až čtyřicetkrát vyšší než 

z pronajatých bytů. Podobný rozdíl existuje i u luxusních rekonstruovaných bytů na 

dobré adrese s tržním nájemným, které si často mohou dovolit pouze cizinci. Jedinou 

překážkou při vystěhování původních nájemníků byla povinnost nabídnutí náhradního 

bydlení, což proces úbytku trvale bydlících pouze zpomalilo. Sýkora (1996) kritizuje 

samosprávu centrálních městských částí Prahy za její pasivitu při tvorbě regulačního 

plánu pro městské centrum, který nakonec nikdy nevznikl, ale také za to, že orgány 

místní správy několikrát podpořily nahrazení obytných funkcí funkcemi komerčními. 

Samosprávné orgány pražského centra navíc prodaly nebo dlouhodobě pronajaly téměř 

všechny své volné plochy převážně pro komerční účely. Současný územní plán 

hlavního města Prahy z roku 1999 má již stanovenu ochranu bydlení v historickém 

jádru města. U nových staveb nebo stavebních úprav musí být zachován původní nebo 

stávající rozsah bytových ploch, případně musí být navýšen tak, aby neklesl pod 

předepsaný limit (Územní plán hl. m. Prahy 1999). Podobné podmínky budou 

stanoveny i v novém územním plánu, který je ve zpracování (Koncept územního plánu 

hl. m Prahy). 

Dalším problémem, který Sýkora v souvislosti s komercializací městských 

center ve svých pracích zmiňuje (1996, 2001), je konflikt s ochranou historického 

dědictví. Celé historické jádro města Prahy je od roku 1971 chráněnou památkovou 

rezervací, která je od roku 1993 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Všechny změny v zástavbě by proto měly být nejdříve konzultovány a projednány 

s památkáři chránícími historické dědictví. Developeři komerčních projektů, kteří 

preferují výstavbu moderních komplexů, tento krok ale často vynechávají, nebo prostě 

poruší doporučení památkářů, protože pro ně pokuta ve srovnání s výnosem ze stavby 

představuje zanedbatelnou částku. Ani samospráva města památkářům příliš nepomáhá, 
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protože závěrečné rozhodnutí o ochraně historického dědictví je na samosprávných 

orgánech, které jsou mnohdy na straně developerů a investorů.  

V centrech postsocialistických měst prodělala významnou obměnu i sféra 

maloobchodu. Sýkora (1996) na příkladu Prahy ukazuje, že drobné prodejny potravin, 

drogerie a jiných každodenních potřeb byly nahrazeny na mnoha místech centra Prahy 

drahými luxusními butiky se značkovými oděvy, obchody specializovanými na 

klientelu s vyššími příjmy a zahraniční turisty a restauracemi. V centru Prahy byl tento 

proces způsoben celkem rychle postupujícím procesem malé privatizace. Jedním 

z důvodů byla také poptávka po nabízeném luxusním zboží, které si obyvatelé za 

minulého režimu u nás neměli možnost vůbec pořídit. Došlo tedy k významnému 

posunu nabízeného zboží od orientace na místní obyvatele k orientaci na turisty 

především ze zahraničí a příjmově silnější skupiny domácího obyvatelstva. To Sýkora 

(1996) dokazuje na svém výzkumu, kde porovnává zastoupení obchodů s potravinami, 

tiskem a tabákem a drobných služeb jako kadeřnictví nebo opravna obuvi mezi lety 

1991 a 1993 v centrální části Prahy. V centru Prahy ve sledovaném období došlo ke 

snížení počtu obchodů s potravinami o 46 %, drobných prodejen novin a tabáku o 76 % 

a drobných služeb dokonce o 84 % (Sýkora 1996). Maloobchodní prodejny v centru 

města byly sledovány i například v Brně. Mezi lety 2003 a 2006 se počet 

maloobchodních prodejen v centru Brna snížil téměř o 17 % (Železný 2007). Autor 

tento pokles vysvětluje několika důvody. Prvním je ten, že maloobchodní prodejci 

nejsou schopni platit vysoké nájmy za atraktivní polohu v centru města. Maloobchod je 

často také vytlačován restauračními zařízeními, která mají vyšší výnosy, a proto mohou 

zaplatit vyšší nájmy. Dalším důvodem je také odliv zákazníků ze středu města do 

nových nákupních center na periferii.  

Změna funkčního využití může mít spolu s deregulací nájemného významný 

dopad na život původních rezidentů městských center. Obyčejné obyvatelstvo 

charakteristické vyšším podílem důchodců touto změnou velice trpí, neboť se centra 

měst postupně stávají lokalitou vhodnou spíše pro turisty a bydlení bohatších a cizinců. 

Na tuto problematiku je zaměřená i práce Temelové a kol. (2010), která se zabývá 

rezidenční spokojeností seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy. Autorky dospěly 

k závěru, že v centru Prahy jsou senioři méně spokojení s dostupností a cenovou úrovní 

základní občanské vybavenosti než v jiných částech města. Proces komercializace, který 

způsobil výstavbu nových kanceláří, specializovaných obchodů a služeb, je možné 

identifikovat například i na Smíchově. Přesto se ukázalo, že jsou senioři na Smíchově 
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spokojenější, neboť zde kromě výstavby luxusních butiků a jiných drahých zařízení 

došlo i k vytvoření nových možností nákupu pro příjmově slabší skupiny obyvatel.  

 

2.3 Vliv turismu na městské centrum 

 

Turistický ruch je v současné době jedním z důležitých ekonomických 

a kulturních jevů, které ovlivňují charakter současných měst. Je zřejmé, že přítomnost 

turistů s sebou nese značné ekonomické dopady i transformaci kulturní charakteristiky 

lokalit. Lze říci, že působení turismu na lokalitu má dvojí vliv. Na jedné straně přináší 

finanční zisk pro obyvatele města, na straně druhé může přinášet i změnu původního 

rázu města, které pod tlakem turismu ztratilo svoji lokální tvář.  

Rostoucí zájem turistů o návštěvu postsocialistických měst od počátku 90. let 20. 

století nastartoval proces turistifikace. Tento pojem je označován jako „více či méně 

pozvolný proces vytlačování základních funkcí sídla, které se stává destinací cestovního 

ruchu jako výsledek monokulturní hospodářské funkce cestovního ruchu“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 297). Autoři k nejvýraznějším efektům turistifikace řadí urbanistické 

efekty, dále také efekty ekonomické, socio-kulturní, estetické a psychologické. Jak bylo 

uvedeno výše, turistifikace je charakteristická postupným vytlačováním základních 

funkcí sídla. Jedná se převážně o funkci obytnou a obslužnou. Turismus postupně 

vytěsnil tradiční funkce sídla v turisticky nejatraktivnějších částech města. Obytná 

funkce a další funkce každodenní potřeby byly nahrazeny funkcemi komerčními. Jedná 

se o služby a zařízení, která jsou přímo zaměřena na turistický ruch (obchody se 

suvenýry, restaurace, kavárny, ubytovací zařízení atd.). Tato změna je obyčejně 

doprovázena změnou cenové hladiny, snížením dostupnosti zboží denní potřeby, 

kongescí veřejných prostor a komunikací. V turistických destinacích se problémem 

stává tzv. sezónní a jádrová inflace. Ta představuje zvýšení cenové hladiny důsledkem 

zvýšené časoprostorové koncentrace nabídky, zpravidla v území destinačního jádra 

a v období turistické sezóny (Pásková 2008). Turistifikace je tedy funkční změna území 

z funkce rezidenční na funkci turistickou. Často se projevuje preferováním potřeb 

návštěvníků a turistů před potřebami rezidentů a jejich životního stylu (Pásková 2008). 

Extrémním výsledkem procesu turistifikace může být turistické ghetto, což je pojem 

označující část území, kde došlo k úplnému vytlačení běžných funkcí sídla funkcemi 

komerčními, úzce zaměřenými na nabídku služeb cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 

2002).  



18 

Dopady turistifikace se na příkladu centra Prahy zabývali autoři Cooper 

a Morpeth (1998). Autoři zmiňují, že rychlý a bezproblémový rozvoj cestovního ruchu 

v historickém jádru Prahy hraje hlavní roli v transformaci jeho sociální, prostorové 

a kulturní charakteristiky. Zatímco ekonomické dopady cestovního ruchu jsou 

pravidelně vyhodnocovány, sociokulturní a společenské následky vlivu cestovního 

ruchu na lokalitu jsou velmi zanedbávány. Dle názoru autorů jsou dopady turistifikace 

na sociální a kulturní prostředí jedním z nejpalčivějších problémů, kterým čelí města 

postsocialistických států střední a východní Evropy. Vlivem turismu na historické jádro 

Prahy se zabývala také Simpson (1999). Autorka uvádí, že pod vlivem turistického 

ruchu se rapidně mění funkční využití centra města, a to z funkce rezidenční na funkci 

komerční. V závěru práce autorka zmiňuje, že aktivity cestovního ruchu v historickém 

jádru Prahy je třeba kontrolovat, jinak by mohla být výrazně narušena kvalita života 

obyvatel centra Prahy a také charakter místa, který turisty mimo jiné do centra Prahy 

přitahuje. To, že ve snaze o maximalizaci zisku bez ohledu na zachování autenticity 

místa a jeho kulturní identity dochází ke zneužívání turisticky atraktivních oblastí, uvádí 

i Fialová a Kadlecová (2010). Jak autorky zmiňují, v pražských obchodech se suvenýry 

převažují kromě klasických suvenýrů hlavně výrobky, které se ve stejné podobě 

prodávají na mnoha místech Evropy (matrjošky, skleněné výrobky, šperky, alkoholické 

nápoje) a dále také výrobky s nápisem navštěvované destinace. Suvenýry jsou často 

unifikované a stávají se kýčem (Fialová, Kadlecová 2010).   

Cestovní ruch prostřednictvím přímých a nepřímých kontaktů výrazně ovlivňuje 

a proměňuje společenské prostředí, místní obyvatelstvo, způsob jejich tradičního života, 

strukturu komunit a jejich hodnoty a morálku (Galvasová a kol. 2008). Proces změny 

kultury a společnosti pod vlivem cestovního ruchu je označován jako akulturace. 

Pásková a Zelenka (2002) vysvětlují akulturaci jako proces, při kterém rezidenti 

přijímají prvky kultury návštěvníků, zatímco jsou prvky jejich vlastní kultury postupně 

vytěsňovány. Akulturace tedy může snížit atraktivitu daného místa pro návštěvníky, 

současně ale může vést na opačné straně ke zvýšení životní úrovně místní komunity.  

  Dalším jevem, ke kterému v souvislosti s cestovním ruchem může dojít, je 

inscenizace. Pásková a Zelenka (2002) inscenizaci popisují jako komerčně motivované 

předvádění tradic a obyčejů, které jsou vžité v představách návštěvníků o kultuře 

daného místa, což je označováno jako „divadlo pro turisty“ a výrazně se liší od reálného 

života místní komunity. Inscenizaci lze najít zejména v lokalitách masového cestovního 

ruchu a dochází zde ve snaze zvýšit příjmy k procesu záměrného narušení autentických 
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prvků místní kultury nebo dokonce umělému oživování již zaniklých obyčejů a tradic. 

V Česku lze tento proces identifikovat například v areálech hradů, zámků nebo 

skanzenů. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, rozvoj cestovního ruchu se projevuje především 

přílivem příjmů do regionu. Tyto příjmy jsou však často nerovnoměrně rozloženy a ve 

společnosti může docházet k neshodám, neboť z cestovního ruchu finančně těží pouze 

malý počet místních podnikatelů, zatímco ostatní obyvatelé spíše trpí zvýšenými 

životními náklady. Mezi negativní ekonomické dopady lze dále zahrnout skryté 

náklady, závislost destinace na cestovním ruchu, sezónní charakter práce nebo 

nadměrné využívání infrastruktury cestovního ruchu návštěvníky. Může docházet 

i k efektu turistické pasti, kdy aktivity podnikatelů znehodnocují atraktivitu místa a tím 

i předpoklady pro její ekonomicky, ekologicky i společensky udržitelný rozvoj 

(Vystoupil a kol., 2007).  

Na druhou stranu pozitivním dopadem cestovního ruchu je určitě příliv financí 

do regionu, čímž může být podpořen rozvoj regionu a nárůst pracovních příležitostí. Dle 

Vystoupila a kol. (2007) může cestovní ruch přispívat také k zachování původních 

tradic a kultury, zachování úcty k dědictví, posilování či znovuobjevení regionální 

identity, rozvoji sociálně kulturního zázemí, zvyšování životní úrovně místního 

obyvatelstva, ke změně životních stylů a kulturnímu obohacování návštěvníků 

i rezidentů.  

 

2.4 Komerční a rezidenční suburbanizace 

 

Suburbanizace je procesem, který nejvýrazněji ovlivňuje okrajové části města, 

ale nepřímo se dotýká i vnitřních čtvrtí města. Ouředníček (2003) považuje 

suburbanizaci za jeden z urbanizačních procesů, při kterém dochází k přestěhování 

obyvatelstva a některých jeho aktivit z jádra do zázemí. „Suburbanizace je proces, který 

vedl ke snižování počtu bydlících ve vnitřních částech města a jejich stěhování do 

nových čtvrtí rodinných domků na okrajích a později za okraje měst“ (Horská, Maur, 

Musil 2002, s. 33). Proto se někdy komerční a rezidenční suburbanizace označuje také 

jako decentralizace. Někteří autoři (Berry a Kasard, cit. v Ouředníček 2002) ještě 

rozlišují mezi pojmy decentralizace a dekoncentrace. Decentralizací lze označit proces, 

při kterém roste (absolutně nebo relativně) suburbánní oblast rychleji než centrum 
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města. Dekoncentrace se vyznačuje klesající hustotou zalidnění v městských centrech 

(Ouředníček 2002). 

Ouředníček (2000) zmiňuje, že suburbanizace je další fáze vývoje města 

v průmyslové éře. V souvislosti s rostoucí automobilizací a dostupností hromadné 

dopravy se zlepšují dopravní možnosti obyvatelstva a dochází k přemístění obyvatel 

směrem na okraj měst za lepším životním prostředím. Důsledkem je oddělení bydliště 

a pracoviště a nárůst dojížďky do zaměstnání. Rezidenční suburbanizace se v Česku 

výrazněji projevuje již v meziválečném období zejména v zázemí Prahy na Benešovsku 

nebo Berounsku. V socialistickém období byl tento proces úplně přerušen a znovu se 

začíná objevovat až v druhé polovině 90. let. V důsledku bytové nouze ve městech 

a s dostupností úvěrů na bydlení nabýval tento proces v průběhu druhé poloviny 90. let 

na intenzitě a byl nejvýraznější u největších českých měst (Ouředníček 2000).  

Obyvatelstvo, které se do suburbií stěhuje, lze charakterizovat určitým 

způsobem životního stylu, který je často odlišný od způsobu života původních obyvatel 

ve venkovských obcích (Ouředníček 2002). Z velké části se jedná se o mladé 

domácnosti s dětmi s často nadprůměrnými příjmy. Dalším charakteristickým rysem je 

vyšší vzdělanost. Obecně lze nově příchozí obyvatelstvo charakterizovat vyšším 

sociálním statusem (Ouředníček 2002). Sýkora uvádí, že „rezidenční suburbanizace 

přispívá ke změně tradiční sociálně-prostorové struktury našich měst se snižujícím se 

sociálním statusem obyvatelstva od centra směrem k okrajům“ (Sýkora 2001, s. 147), 

neboť původně v předměstských zónách bydleli obyvatelé s poměrně nízkým sociálním 

statusem.  

Proces suburbanizace je spojen nejen s funkcí obytnou, ale také s funkcemi 

komerčními. Maier (2002) dokládá, že odstředivý pohyb ven z měst byl zahájen na 

počátku 90. let vytěsněním skladů z center měst restitucí a privatizací domů. Kolem 

poloviny 90. let začala další fáze, kdy nadnárodní řetězce budovaly nákupní centra na 

zelené louce v zázemí měst. I kancelářské plochy situované v historickém centru 

postupně přestávají uspokojovat požadavky kladené developery (snadná dostupnost, 

parkovací plochy či garáže apod.) a navíc dochází k postupnému vyčerpání možností 

pro novou komerční výstavbu. Komerční aktivity se tak začínají přesouvat mimo 

městské centrum do některých lokalit vnitřního a vnějšího města, které nejsou 

z hlediska výstavby tolik finančně náročné (Sýkora 2001). Komerční suburbanizace se 

však nedotýká jen kancelářských ploch, ale především obchodních, skladovacích 

a výrobních aktivit, které tak v příměstských oblastech mohou uspokojit své požadavky 
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na plochu i dopravní dostupnost. Nejčastěji se totiž komerční suburbanizace projevuje 

v blízkosti dálnic, hlavně dálničních sjezdů a na důležitých dopravních křižovatkách 

(Sýkora 2001). Důležitým lokalizačním faktorem především pro obchodní centra je také 

přítomnost metra a městské hromadné dopravy. Sýkora (2001) na příkladu Prahy uvádí, 

že dříve se veškeré nákupy uskutečňovaly v centru města a obchodních zónách 

městských čtvrtí, dnes se velká část nákupů odehrává v supermarketech 

a hypermarketech v příměstských zónách na hranicích města, což má velké dopady na 

rozmístění a pohyb obyvatelstva v městském prostoru.  

Příměstské domky se v různé míře staví na okrajích všech větších měst (Ptáček 

1998, Mulíček 1999). V Praze i v Budapešti dochází koncem 90. let k decentralizaci 

komerční výstavby do vybraných lokalit vnitřního i vnějšího města. Podobný 

decentralizační trend se od roku 2001 začíná projevovat i ve Varšavě. V Budapešti se 

většina nových maloobchodních zařízení až donedávna lokalizovala v rámci 

kompaktního města. Tím se Budapešť lišila od Prahy a Varšavy, kde nová 

maloobchodní zařízení vznikala nejdříve ve vnějších částech města a za jeho hranicemi. 

V Budapešti se tento jev objevuje až později, zatímco v Praze a Varšavě se obchodní 

centra v poslední době otevírají v rámci kompaktního města (Sýkora 2001).  

Mezi nevýhody a negativní dopady suburbanizace řadí Ouředníček (2002) 

vysoké nároky na spotřebu energií a náklady na výstavbu technické infrastruktury. 

Z environmentálního hlediska negativně působí na životní prostředí prostřednictvím 

dopravních zácp, zhoršováním kvality ovzduší a hlukovým zatížením. Oblasti s tak 

nízkou hustotou zalidnění není možné efektivně obsloužit veřejnou hromadnou 

dopravou, obyvatelstvo je závislé na autech. Ze sociálních dopadů lze jmenovat 

narůstající individualizaci, ztrátu sociálního kapitálu a občanské společnosti 

(Ouředníček 2002). Často zmiňovaná je i ztráta sociální soudržnosti a prostorová 

segregace obyvatel (Sýkora 2001). Empirické výzkumy provedené v zázemí Prahy 

v posledních letech ale ukazují, že platnost hypotézy o snižování sociální soudržnosti 

a nízké participaci nově příchozích na dění v obci je často dost omezená. Vztahy mezi 

původními obyvateli a nově příchozími se také ukazují jako dobré (Puldová, 

Ouředníček 2006).  

Přesun vzdělanějšího obyvatelstva s vyššími příjmy z města na předměstí 

způsobuje snížení sociálního statusu a dochází k úpadku těchto vnitřních čtvrtí (Sýkora 

2001). Decentralizace obchodních, výrobních a skladovacích funkcí zanechává ve 

vnitřním městě budovy, areály i celé čtvrti ve špatném technickém stavu, které se 
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v některých případech daří rekonstruovat (v Praze například čtvrti Smíchov a Karlín), 

ale v jiných případech dále chátrají, neboť developeři a investoři preferují výstavbu na 

zelené louce, kde nemusí řešit problémy starých a znečištěných průmyslových areálů. 

Rozvoj příměstské zóny tedy nepřímo ovlivňuje úpadek vnitřních částí měst.  

 

2.5 Uživatelé centra a rytmus místa 

 

Jestliže sledujeme fyzické, sociální a funkční proměny městského centra, je 

určitě důležité se podívat i na jeho uživatele a rytmus. Výzkum aktivit v prostoru a čase 

lze zařadit do geografie času. Zakladatelem geografie času je švédský geograf Torsten 

Hägerstrand (1916 – 2004), který jako první přišel s aplikačními koncepty 

vyzdvihujícími čas na úroveň prostoru. Geografie času se pod Hägerstrandovým 

vedením začíná rozvíjet na Švédské univerzitě v Lundu od 60. let 20. století. Ve studiu 

geografie byl vždy ústřední prostor, zatímco čas byl zkoumán pouze okrajově 

a příležitostně. Kombinované pojetí času a prostoru lze chápat jako spojení tří dimenzí 

prostoru s jednou dimenzí času (Bromley, Thomas 2003).  

U nás a na Slovensku se problematikou geografie času podrobněji zabývají tři 

autoři – na přelomu osmdesátých a devadesátých let Dušan Drbohlav, dále Vladimír Ira 

a Jakub Novák. Ira realizoval několik šetření, ve kterých různými metodami zkoumal 

vnitroměstský pohyb obyvatel Bratislavy v průběhu jednoho dne (Ira 2000, 2006). 

Novák (2004) se v diplomové práci zabýval výzkumem časoprostorového chování 

obyvatel městské části Praha-Kolovraty a obcí Jesenice a Dolní Břežany, které leží 

v atraktivní příměstské zóně na jihovýchodním okraji Prahy. Použil techniku 

deníkových záznamů, kterou kombinuje s řízenými rozhovory a zákresem pohybu 

aktivit během dne. Novák (2010) se geografií času dále zabývá i v disertační práci, ve 

které k zachycení pohybů jedinců v městském prostředí využívá data ze sítí mobilních 

operátorů.  

Přímo sledováním uživatel místa a jeho rytmem se zabývají práce Temelové 

a Nováka (2007, 2011), které se zaměřují na každodenní život na proměňujícím se 

Smíchově. Se změnou fyzického a funkčního prostředí se totiž mění i rezidenti 

a uživatelé místa. Na Smíchov noví uživatelé přicházejí za nově vytvořenými 

pracovními místy, službami i zábavou. „Uživatelé místa jsou přitahování funkcemi 

v lokalitě a zároveň svou přítomnostní strukturu a kvalitu funkcí ovlivňují“ (Temelová, 

Novák 2007, s. 16). Na Smíchově vznikla nabídka služeb, obchodů, restaurací, 
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zábavních zařízení různých cenových skupin i různých stylů, můžeme zde tudíž potkat 

různorodé skupiny obyvatel. Zároveň je nově Smíchov atraktivní i pro turisty 

(Temelová, Novák 2007).  

Pospíšilová (2007) ve své diplomové práci hodnotí vliv pohybu jednotlivců 

a skupin v čase a prostoru na rytmus lokality. Sleduje několik různých území v centru 

Prahy, ve kterém jedinci konají své činnosti denního pohybu. Denní populace centra 

Prahy roste i přes pokles jeho obytné funkce, neboť je každý den do centra přitahováno 

velké množství pracovníků, studentů, turistů a dalších návštěvníků. 

Rytmus místa lze označit jako opakující se vzorce aktivit. Městské prostředí je 

vytvářeno rutinními činnostmi, které jsou průnikem městského života se životem jeho 

obyvatel (Ley 1983). Parkes a Thrift (1980) uvádějí, že v jakémkoli městském prostoru 

nebo jeho části se v průběhu dne proměňuje počet uživatel místa. Tyto odlišnosti během 

dne, stejně jako podobnosti jednotlivých dnů vytvářejí v propojení s aktivitami 

jednotlivců městský rytmus.  

Ze zahraničních autorů, kteří se zabývají objasněním užívání centra města 

v prostoru a čase, je potřeba zmínit geografy Bromley a Thomas (2003), kteří se touto 

problematikou zabývají na příkladu středně velkého britského města Swansea. Dle 

autorů je centrum města velmi dynamickou městskou částí, která je charakteristická 

částečně odlišnými a částečně se překrývajícími oblastmi využití, a to nejen z hlediska 

činností, ale také z hlediska jejich načasování. Dále zmiňují, že centrum je část města, 

která se v posledních desetiletích dramaticky proměňuje a nejvýraznější jsou zde 

procesy decentralizace a revitalizace. Po stručném zhodnocení změn v centru města 

autoři ukazují, jak tradiční funkce maloobchodu a jiných služeb situovaných původně 

v jádru města byly oslabeny decentralizací. Oslabení těchto klíčových rolí centra měst 

pomohlo obrátit pozornost k funkcím jako je umění, kultura a zábava, což přispělo 

jednak k oživení zaměstnanosti, ale také přilákalo do centra více návštěvníků. S těmito 

změnami je nově kladen větší důraz na večerní a noční aktivity v centru města. Starší 

zábavní zařízení v centrální části města (kina, taneční sály) poklesly ve prospěch větších 

kulturně zábavních celků kombinujících více způsobů zábavy (Bromley, Thomas 2003).  

Pokles ekonomiky v centru města je rozšířeným rysem britských měst a je 

způsoben postupnou decentralizací maloobchodů, kanceláří a volnočasových aktivit 

(Bromley, Thomas 2003). Pokles maloobchodů byl často doprovázen zkrácením 

otevíracích hodin obchodů, což mělo za následek umrtvení centra po 17. hodině. 

V posledních letech je kladen velký důraz na rozšíření vitality a životaschopnosti centra 
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města v delším časovém rozpětí. Vedení města se snaží rozšířit pracovní den 

a integrovat večerní a noční aktivity tím, že nabídne širší škálu volnočasových 

a kulturních aktivit a tím zaujme širší sociální spektrum uživatelů centra. Autoři zde 

hovoří o konceptu tzv. 24 hodinového pojetí města (Bromley, Thomas 2003). 

Bromley a Thomas (2003) uvádějí, že upadající postavení center měst jako 

základny maloobchodu, obchodních, zábavních a kulturních aktivit bylo rozšířeným 

znakem nejvyspělejších měst západních zemí. Tento jev byl nejdříve zaznamenán 

v USA od počátku 50. let 20. století. Od té doby klesl obchodní význam center měst ve 

většině vyspělých zemí. Autoři tento jev vysvětlují procesy decentralizace 

maloobchodu, kancelářských a zábavních zařízení (Bromley, Thomas 2003). Ve stejné 

době došlo ke ztrátě populace v centru města související s přestavbou této části. 

Dochází k suburbanizaci obyvatelstva vyššího sociálního statusu a jeho nahrazení 

obyvatelstvem nižší sociální třídy.  Proces byl často doprovázen zhoršením životního 

prostředí a snížením atraktivity centra města.  

Autoři Bromley a Thomas (2003) se ve své práci zabývají otázkou, do jaké míry 

jsou prostory v centru města využívány v různé denní době odlišnými sociálními 

skupinami. Čas stejně jako prostor odděluje různé funkce v centru města, což by měla 

být výzva pro územní plánování. Zabývají se sledováním návštěvníků centra, nikoliv 

bydlících či pracujících. Zkoumají frekvenci, s jakou návštěvníci do centra města chodí 

ve dne a ve večerních a nočních hodinách, a jak se to liší s pohlavím, věkem nebo 

sociální třídou. Dále zkoumají důvody návštěvy centra a prostorové a časové rozvržení 

jejich návštěvy. Výsledky ukazují, že 73 % dotázaných navštěvuje centrum města 

v denních hodinách jednou týdně nebo častěji, ve večerních a nočních hodinách 

navštěvuje centrum města méně než 25 % dotázaných obyvatel. Centrum města 

využívají k nákupu zejména starší obyvatelé, mladší obyvatelstvo preferuje nakupování 

v nákupních střediscích. Ve večerních hodinách je nejčastějším důvodem návštěvy bar, 

restaurace, noční klub, kino nebo koncert. Závěrem lze říci, že centrum města podporuje 

spletitou síť různých činností v různých prostorách a v různou dobu pro různé 

návštěvníky. Autoři dospěli k závěru, že centrum města má významný potenciál pro 

rozšíření trhu do večerních a nočních aktivit. Centrum města je prostorově i časově 

segmentováno s náznakem jisté sociální segregace. Znalost vzorců návštěvnosti 

v různých místech a v různých časech mohou indikovat existující nebo potenciální 

problémová místa v centru města tím, že určí roztříštěné nebo „mrtvé“ prostory 

(Bromley, Thomas 2003).  
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2.6 Procesy v centru malých měst 

 

Odborné publikace a autoři zabývající se vývojem městských center se zaměřují 

převážně na hlavní města a další velká města jednotlivých postsocialistických států. 

Tato střediska jsou totiž výše diskutovanými procesy nejvíce ovlivňována, a proto jsou 

zde jejich dopady nejviditelnější. Dle mého názoru se ale dá očekávat, že centra 

menších měst procházejí obdobnými procesy. V malých městech jsou však tyto procesy 

specifické tím, že k nim dochází se zpožděním a v daleko menší intenzitě. Odborných 

publikací, které by se zabývaly sociálně prostorovými změnami na malých městech, 

bohužel příliš neexistuje. Příkladem menšího města, kde byly změny v sociálně 

prostorové struktuře města v transformačním období zkoumány, může být Olomouc. 

Olomouc se samozřejmě se svými více než sto tisíci obyvateli nemůže řadit k malým 

městům, ale na druhou stranu není metropolí jako například Praha. Dle Ptáčka (2004) se 

ukazuje, že transformace vnitřní prostorové struktury města je velmi komplikovaný 

a složitý proces. Autor potvrzuje, že tyto procesy začínají ve větších městech nebo 

metropolích dříve a jsou daleko intenzivnější, neboť tato střediska často slouží jako 

„brána“ pro celou zemi. Přesto Ptáček (2004) konstatoval, že hlavní tendence změn 

prostorových struktur města jsou v Olomouci v souladu s obecnými vzorci velkých 

postkomunistických měst. Vedle obvyklých procesů jako komercializace, 

deindustrializace a suburbanizace je pro Olomouc specifický proces demilitarizace. 

Vzhledem ke specifické vertikální a horizontální poloze města Olomouc v rámci 

sídelního systému Česka probíhají všechny tyto změny s nižší intenzitou než v jiných 

větších městech, zejména pak v Praze. Ptáček (2004) uvádí, že někteří autoři často 

zdůrazňují jedinečnost těchto procesů pro konkrétní (velká) města. Na druhé straně se 

shodují, že načasování těchto procesů závisí na několika faktorech. Prvním faktorem je 

vertikální poloha města, která se odvozuje od počtu obyvatel. Druhým faktorem je 

horizontální poloha, která závisí na umístění města v národním a mezinárodním 

sídelním systému a dále také na jeho poloze vzhledem k hlavním centrům a rozvojovým 

osám. Třetím faktorem je fáze ekonomické transformace dosažená v dané zemi (Ptáček 

2004).  

Geografií malých měst se u nás zabývá například Antonín Vaishar, který uvádí, 

že malá města představují v současném systému osídlení klíč k zachování stability 

venkova a zároveň jsou alternativním prostředím pro život určitých skupin populace 

v porovnání s velkoměsty na straně jedné a velmi malými venkovskými sídly na straně 
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druhé (Vaishar 2004). Ve svých pracích se ale zabývá především hodnocením 

přírodních, historických, sociálních a ekonomických aspektů ve vývoji města jako 

celku. Na vývoj prostorové struktury města nebo sledováním historického jádra měst se 

již nezaměřuje.   

Vývoji malých měst ve střední Evropě a pobaltských státech se věnuje i článek 

autorů Burdack a Knappe (2007). Autoři uvádějí, že transformace je často spojena 

s účinky přerozdělování, které zvýhodňují velké městské oblasti na úkor malých měst. 

Metropolitní oblasti jsou totiž bránou pro národní ekonomiky a těží z růstu terciérních 

aktivit a přílivu přímých zahraničních investic. Malá města jsou však důležitá nejen jako 

základny pracovních míst, ale i jako životní prostor a centrum každodenního života 

značné části populace. Je zřejmé, že rozvoj malých obcí a malých měst je určován nejen 

vnitřními faktory a místními silami, ale že zde rovněž působí síly z vyšších úrovní 

(regionální, národní, globální). Malá města jsou často v procesu transformace 

a globalizace považována za poražené. Autoři se shodují na tom, že není mnoho 

současných studií o vývoji malých měst ve střední a východní Evropě. Dále se ale autoři 

zabývají jen problematikou malých měst z hlediska hledání a vysvětlování faktorů jejich 

růstu, či naopak úpadku v transformačním období.  

Přestože se v odborných publikacích téměř neobjevují články zabývající se 

vlivem transformačních procesů na změnu prostorové struktury malých měst, 

domnívám se, že i zde se některé z výše uvedených procesů dají identifikovat. Jak již 

bylo uvedeno, procesy ovlivňující centra malých měst zde nemají takovou intenzitu 

jako ve velkých městech, přicházejí postupně s časovým odstupem a mají i trošku jiný 

charakter, který se nyní pokusím nastínit.  

Také jádra některých malých měst skrývala dobrý potenciál pro komerční rozvoj 

(Ouředníček a kol. 2009). Je pochopitelné, že zde nemůžeme hledat velké kancelářské 

či administrativní budovy, které jsou charakteristické pro velká a hlavní města, ale nové 

obchody, restaurace nebo hotely vznikají od počátku 90. let i v centrech menších měst. 

Lze tedy očekávat, že komercializace, která je jedním z procesů komerční revitalizace 

území a která je spojena s funkční proměnou a fyzickou regenerací prostředí, bude 

v menší míře identifikovatelná i v historických jádrech malých měst. Působení tohoto 

procesu v centrech malých měst se liší od velkých měst mimo jiné také tím, že ve 

velkých městech se na investičních projektech z velké části podílí zahraniční kapitál, 

zatímco v menších městech se financuje z vnitřních zdrojů (Ouředníček a kol. 2009). 

Dle mého názoru se v malých městech komercializace bude projevovat spíše revitalizací 
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a obnovou zchátralých budov než výstavbou nějakých větších nových komplexů. 

Domnívám se, že v malých městech komercializace a revitalizace vnitřních částí nebude 

způsobovat tak velké sociální důsledky jako je tomu ve velkých městech 

postsocialistických států a především v amerických či západoevropských městech. 

Myslím si, že komercializace může z centra malého města vytlačit nízké procento trvale 

bydlících obyvatel, ale nepředpokládám, že by docházelo k tak radikálním úbytkům 

obyvatel jako v hlavních městech střední a východní Evropy. Jak již bylo uvedeno, 

postsocialistická města také prodělala významnou změnu ve sféře maloobchodu. I na 

malých městech se maloobchod začal přesouvat na okraje měst do supermarketů 

a diskontních prodejen. Z center měst zmizely obchůdky s denními potřebami a některé 

služby a nahradili je zde vietnamské prodejny nebo obchody s různým specializovaným 

zbožím zaměřeným na bohatší klientelu nebo na turisty. Autoři Ouředníček a kol. 

(2009) uvádějí, že v revitalizovaných územích může docházet k fragmentaci a polarizaci 

prostoru, neboť se zde střetávají vysoce ziskové funkce s méně výnosnými aktivitami, 

ale také obyvatelstvo vyšších příjmů se sociálně slabšími obyvateli. Nepředpokládám 

ale, že by se v malých městech nějak výrazněji projevoval proces gentrifikace.  

Naopak proces turistifikace dle mého názoru ovlivňuje historická centra malých 

měst ve velké míře. Především atraktivní turistická města jsou často závislá pouze na 

ziscích z turistického ruchu, proto vše podřizují tomu, aby přitáhli více turistů. 

Soustřeďují se převážně na rozvoj služeb a infrastruktury pro cestovní ruch, což může 

mít často negativní dopady, které jsem již popsala výše. Samozřejmostí je, že v malých 

městech nebude turistický ruch tak intenzivní jako například v Praze, ale domnívám se, 

že zde může mít turistifikace obdobné dopady na sociální a fyzické prostředí. Myslím 

si, že v malých městech je pak velkým problémem rozdíl přeplněného města v turistické 

sezóně a téměř „mrtvého“ města mimo sezónu.  

Co se týče rezidenční a komerční suburbanizace na malých městech, tak si 

myslím, že i tyto procesy alespoň v malé míře jádra menších měst ovlivňují. Příkladem 

může být článek zabývající se Českými Budějovicemi, ve kterém autoři (Ouředníček 

a kol. 2009) uvádějí, že jeho zázemí patří po Praze k nejintenzivněji se rozvíjejícím 

příměstským oblastem důsledkem urbanizace. V zázemí Českých Budějovic můžeme 

najít jak rozrůstání okrajových zón navazujících na původní zástavbu sídla, tak i novou 

obec vzniklou na zelené louce. Komerční suburbanizace opět nebude mít takovou 

intenzitu jako u velkých měst. V zázemí malých měst budou dle mého názoru 

lokalizovány především velké objekty supermarketů, výrobní nebo prodejní plochy 
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a v blízkosti dálnic a rychlostních silnic i skladovací plochy nebo celé průmyslové zóny.  

Suburbanizace a decentralizace komerčních funkcí bude mít radikální dopady na 

městské centrum, neboť se za těmito funkcemi přesouvá i obyvatelstvo. 

V průmyslových zónách a výrobních plochách na okrajích měst vzniká velký počet 

nových pracovních míst, kam obyvatelstvo dojíždí za prací. Řada lidí navíc dává 

přednost levnějšímu a pohodlnějšímu nakupování v supermarketech.  

 

2.7 Shrnutí a očekávání 

 

Vývoj městských center je velmi zajímavou problematikou a věnuje se mu 

relativně velké množství autorů a publikací. Procesy odehrávající se v městských 

centrech jsou zkoumány jak jednotlivě, tak i v širším rámci v souvislosti například 

s urbanizací a suburbanizací. Centra měst střední a východní Evropy se po roce 1990 

začínají po čtyřech desetiletích socialistického režimu a centrálního plánování vyvíjet 

specifickým způsobem. Transformační proces započal privatizací státního majetku 

a liberalizací cen. Do postkomunistických měst postupně přicházejí zahraniční investoři 

a začíná fungovat volný trh s nemovitostmi. K masivnímu přílivu zahraničních 

investorů a firem dochází nejvíce v metropolích a velkých městech. V hlavních městech 

je největší poptávka po kancelářských a obchodních prostorách, kterých je v době po 

revoluci výrazný nedostatek. To má za následek prudký vzrůst cen nemovitostí, kdy 

v mnoha případech jsou ceny vyšší než v západní Evropě (Eskinasi 1995). Postupně 

dochází k výstavbě nových a revitalizaci starších nemovitostí v centru města. Během 

několika let se sníží rozdíl mezi nabídkou a poptávkou a pozvolna klesají ceny 

nemovitostí na úroveň ostatních evropských měst (Alastair 1999). Komercializace 

městského centra vytlačuje méně konkurenceschopné funkce jako je bydlení 

a každodenní služby. Během několika let se v postkomunistických městech začíná 

projevovat suburbanizační proces, kdy jsou na okrajích měst budovány nové rodinné 

domy i obchodní a skladovací komplexy. Do těchto nově vzniklých čtvrtí se stěhuje 

obyvatelstvo charakteristické vyššími příjmy, které ve velké míře dojíždí do zaměstnání 

a škol prostředky individuální automobilové dopravy, čímž se nepřímo podílí na 

zvyšování intenzity dopravy v centrech měst, kde většinou mívají svá pracoviště 

(Sýkora 2002). Městská centra jsou často historicky a kulturně atraktivní místa, proto se 

zde po roce 1990 začíná rozvíjet turistický ruch, jehož ekonomické i sociální dopady 

také výrazně ovlivňují tvář městských center.  
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Společné působení všech těchto procesů může mít dle mého názoru za následek 

umrtvování center. V jádrech měst dochází k úbytku počtu trvale bydlících, základní 

funkce běžného života se přesouvají a jsou nahrazovány funkcemi komerčními 

a službami pro turistický ruch. Z center měst se pomalu vytrácí přirozený každodenní 

život a dochází zde k vylidňování a umrtvování. 

 

Na základě tohoto teoretického zarámování tedy můžu vyslovit očekávání 

výsledků diplomové práce. V úvodu práce jsem si stanovila tyto výzkumné otázky: 

 

1)   Jak se mění struktura funkčního využití budov v centru města Třeboně? 

2) Kdo jsou uživatelé centra města a kdo centrum města navštěvuje v různých 

denních a ročních dobách? 

3) Dochází k umrtvování centra města Třeboně? 

 

Předpokládám, že v důsledku politických a ekonomických změn 

v transformačním období se změnilo funkční využití budov v centru města. 

V posledních 20 letech docházelo v Třeboni k přesouvání některých základních funkcí 

z centra města na předměstí a okraj města. Jedná se o postupné vytlačování hlavně 

obytné funkce a služeb denní potřeby. Oblast se stala atraktivní turistickou destinací. 

V centru města došlo k funkční změně území z funkce rezidenční na funkci komerční se 

službami zaměřenými převážně na turisty. Projevuje se to preferováním potřeb 

návštěvníků města a turistů před potřebami rezidentů a jejich životního stylu. 

Předpokládám, že uživateli centra města jsou jednak místní obyvatelé, ale 

v současné době už především turisté. Obyvatelé města Třeboně nemají v důsledku 

přemístění některých funkcí potřebu centrum města navštěvovat tak často jako dříve. 

Z místních obyvatel budou centrum města využívat bydlící a pracující v centru, a dále 

ti, kteří sem přijdou za nákupem nebo zábavou. Dle mého názoru bude místní 

obyvatelstvo v centru převládat v období mimo turistickou sezónu v ranních hodinách 

při cestě do práce a do školy a pak v pozdních odpoledních hodinách, kdy zde zařizují 

nákupy a jiné věci. Lze očekávat, že v turistické sezóně bude velký nárůst návštěvnosti 

centra města Třeboně. Domnívám se, že v letních měsících budou v centru Třeboně 

převládat turisté. Největší počet turistů se zde bude nacházet v době oběda 

a odpoledních hodinách.  
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V centru města hlavně mimo turistickou sezónu nejsou služby nebo zařízení, 

které by místní obyvatele přitahovaly. Chybí zde funkce a služby denní potřeby, které 

by centrum oživovaly. Předpokládám, že v souvislosti s popsanými procesy může 

docházek k umrtvování centra města především v podvečerních hodinách a hlavně 

mimo turistickou sezónu.  
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3. Metodika práce 

 
 Cílem této kapitoly bude nastínit metodiku práce. Inspirací pro zvolenou 

metodiku mi byly případové studie zabývající se proměnami města, které sice nejsou 

úplně stejné jako můj výzkum, ale dotýkají se tématu z různých pohledů (např. 

Pospíšilová 2007; Bromley, Thomas 2003; Temelová, Novák 2007, 2011). V práci jsem 

vycházela převážně ze statistických dat z vlastního šetření. K zodpovězení výzkumných 

otázek jsem využila hlavně terénní průzkum, metodu řízených rozhovorů a pozorování. 

Poznatky z vlastního šetření jsem se snažila doložit i dostupnými statistickými daty 

o vývoji počtu obyvatel, domů a návštěvnosti města a studiem textových materiálů 

(Strategický plán města Třeboň 2008, místní tisk Třeboňský svět).   

 

3.1 Vymezení centra Třeboně 

 

 Nejprve je potřeba vymezit si oblast, se kterou budu v empirické části této studie 

pracovat. Centrum města v odborné literatuře přímo definované není, ale pokud ho 

autoři charakterizují, lze říci, že téměř všichni mají na vymezení centra města podobný 

pohled. Američtí autoři používají pro centrum města termíny Central business district 

(CBD) nebo downtown. Phillips (1996) označil centrum města jako místo 

s výraznou koncentrací maloobchodu, kanceláří, kulturních zařízení, hotelů, služeb, 

s velmi vysokou hodnotou půdy a vysokou dopravní intenzitou. Podle Pacione (2001) 

hraje klíčovou roli při vymezování centra jeho dostupnost, neboť je považována za 

jeden z hlavních lokalizačních faktorů. Centrum města je velmi dobře dostupné, což se 

odráží na cenách pozemků. Kromě toho Pacione (2001) označuje CBD jako hlavní 

komerční centrum města, centrum maloobchodu, místo, kde se dříve soustředil průmysl 

a v současné době tu stále můžeme najít lehký průmysl. Dále se zde koncentrují 

kanceláře, finanční instituce, služby, na druhou stranu je CBD charakteristické nízkým 

rezidenčním využitím.  

 Všechny tyto charakteristiky jsou ale platné spíše pro velkoměsta. Při vymezení 

centra tak malého města jako je Třeboň jsem proto z těchto charakteristik nemohla 

vycházet. Využila jsem tedy jeho historického vymezení. Historicky se jedná o místo, 

kde se již v raném středověku křižovaly staré obchodní stezky, které mířily 

z rakouského jihu do nitra Čech a od západu na Moravu a do Dolního Rakouska. Poloha 

na těchto trasách předurčila střed budoucího města. Do roku 1611 byl stavební vývoj 
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historického jádra Třeboně v hlavních rysech dokončen. Historické centrum bylo 

původně obehnáno hradbami (obrázek 1), které jsou v některých místech patrné i dnes.  

 

Obrázek 1: Historická mapa centra Třeboně 

 

Zdroj: www.itrebon.cz 

 

Na obrázku 2 je vidět, že centrum města tvoří hlavní náměstí (Masarykovo) 

s několika přilehlými ulicemi (Husova, Březanova, Rožmberská, Petra Voka, Krčínova, 

Valy a Trocnovské náměstí). Vymezené území téměř odpovídá městské části Třeboň I, 

za kterou se již zpracovávají statistické údaje. Zajímavostí je, že centrum města Třeboně 

není ve středu města, ale spíše na jeho okraji. To je způsobeno přírodními i lidmi 

vytvořenými bariérami. Na jihu byl rozvoj města limitován rybníkem Svět, ze severu 

železniční tratí a z východu podmáčenými loukami. V podstatě jediným směrem, 

kterým se Třeboň mohla rozvíjet, byl severozápadní směr podél hlavních tahů na Tábor 

a Prahu a dále na České Budějovice.  
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Obrázek 2: Vymezení centra Třeboně 

 

Zdroj: www.maps.google.cz, upraveno 

 

3.2 Metodika porovnání funkčního využití budov v centru města 

  

 Jedním z dílčích cílů diplomové práce je zjištění a porovnání funkčního využití 

budov v centru města v současnosti a na počátku 90. let 20. století. Rozdělení budov dle 

využití se dá zjistit také z územního plánu. Vhledem k tomu, že je v současné době 

v Třeboni platný územní plán z roku 1994, rozhodla jsem se provést vlastní terénní 

průzkum, kterým lze zachytit aktuální stav funkčního využití budov v centru Třeboně. 

Terénní průzkum byl proveden v březnu roku 2011. U každé budovy v centru města 

jsem si podrobně zaznamenávala funkce, které se v jednotlivých budovách nacházejí. 

Konkrétně jsem sledovala kategorie bydlení, obchod, ubytování a stravování, služby, 

kulturní zařízení, správa a administrativa, zařízení školství, zdravotnické zařízení a 

výrobní plochy. V některých budovách se samozřejmě nachází více funkcí, ve 

výsledném obrázku jsou proto i kategorie, které kombinují některé z uvedených funkcí. 

Pro zjištění funkčního využití budov v centru města na počátku 90. let jsem využila 

telefonní seznam z roku 1991. Tyto informace jsem dále rozšířila a doplnila zjišťováním 

u třeboňských pamětníků a při provádění řízených rozhovorů mezi podnikateli v centru 

města.   

 Také jsem se snažila určit zaměření všech obchodů a zařízení v centru města. 

Snažila jsem se rozlišit, zda zařízení slouží spíše pro místní obyvatelstvo, pro turisty, 



34 

nebo ho využívají obě skupiny obyvatel. U obchodů jsem vycházela hlavně 

z prodávaného sortimentu, ale i z odpovědí obchodníků při řízených rozhovorech (např. 

řeznictví slouží spíše místním obyvatelům, obchod se suvenýry je zaměřen na turisty a 

obchod s potravinami využívají místní obyvatelé, ale i turisté). Ubytovací a stravovací 

zařízení slouží i dle odpovědí respondentů převážně turistům. Bydlení a zařízení 

školství jsou funkce zaměřené na místní obyvatelstvo. Ostatní funkce využívají místní 

obyvatelé i turisté. 

 

3.3 Metodika řízených rozhovorů  

 

 Jednou z metod, které jsem při svém výzkumu využila, byly řízené 

standardizované rozhovory s klíčovými aktéry. Přestože je dle Dismana (2002) technika 

sběru informací pomocí standardizovaného rozhovoru velice pracná, časově náročnější 

než u dotazníku a také se anonymita respondentům může zdát méně přesvědčivá, 

nakonec jsem se pro ni rozhodla, a to z několika důvodů. Za prvé to byla pozitiva, která 

uvádí Disman (2002), jimiž jsou menší nároky na iniciativu respondenta a úspěšnost 

dokončených rozhovorů, která je zpravidla podstatně vyšší než u dotazníků. Za 

významný důvod také považuji to, že jsem občanka Třeboně a mnozí z respondentů mě 

alespoň od vidění znají. Respondenti byli často při odpovědích otevřenější a měla jsem 

možnost se doptat na doplňující otázky a zjistit tak více důležitých informací. To vše by 

u dotazníků nebylo možné.  

 Otázky k rozhovorům byly sestaveny tak, aby na sebe logicky navazovaly a aby 

délka rozhovoru nepřesáhla 10 – 15 minut. Byly sestaveny dva druhy rozhovorů, jeden 

pro drobné podnikatele a obchodníky v centru města a druhý pro klíčové osobnosti 

Třeboně, které mají k tématu co říci. Mezi tyto klíčové osoby jsem vybrala pana 

starostu Ing. Jiřího Houdka a ředitelku informačního a kulturního střediska paní Evu 

Potužákovou, se kterými se rozhovor ve výsledku protáhl cca na 30 minut. Pan starosta 

mi při rozhovoru doporučil dále oslovit pana kastelána třeboňského zámku Ing. Pavla 

Hofmana, kterého se mi ale bohužel nepodařilo zastihnout. Z obchodníků a podnikatelů 

ve vymezeném území jsem se snažila oslovit alespoň každého druhého. Výjimkou bylo 

5 vietnamských prodejců z důvodu jazykové bariéry. Na Masarykově náměstí jsem 

oslovila všechny prodejce a podnikatele a v přilehlých ulicích každého druhého. 

Celkově tedy bylo v průběhu června 2011 z celkového počtu přibližně 80 obchodů 

a zařízení v centru města Třeboně osloveno 51 respondentů, z nichž 11 odmítlo 
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rozhovor uskutečnit. Vždy jsem se snažila, aby otázky zodpovídal majitel obchodu nebo 

provozovatel zařízení. V případě, že majitel nebyl přítomen, požádala jsem 

o zodpovězení otázek prodavače nebo číšníka. Nejčastějšími důvody odmítnutí byl 

nedostatek času a nezájem vyjadřovat se ke zkoumané problematice. Celkem tedy bylo 

mezi obchodníky a podnikateli sesbíráno 40 názorů. Otázky řízených rozhovorů byly 

zaměřeny na témata změna funkčního využití budov v centru města, charakteristika 

obyvatel pohybujících se v centru, faktory ovlivňující návštěvnost centra města, 

rozdíl návštěvnosti v turistické sezóně a mimo ni a umrtvování centra Třeboně. Oba 

typy řízených rozhovorů se všemi otázkami jsou součástí přílohy diplomové práce 

(příloha 1 a příloha 2).  

  

3.4 Metodika sledování uživatelů centra města 

  

 Ve své práci jsem se také snažila podchytit počet uživatelů centra města Třeboně 

v různých denních a ročních dobách. Stanovila jsem si dvouhodinové intervaly od 7 

hodin do 23 hodin a v těchto intervalech jsem se snažila spočítat návštěvníky na třech 

místech v centru města, která jsou znázorněna na obrázku 3. 

 Prvním místem bylo Masarykovo náměstí, které je hlavním centrem města, 

nachází se zde největší koncentrace obchodů, restaurací a hotelů. Zde se dá očekávat 

největší výskyt návštěvníků centra, a to místních obyvatel i turistů. Druhým místem, 

kde jsem sčítání prováděla, byla Husova ulice. Ta je charakteristická několika obchody, 

kostelem a zastávkou městské hromadné dopravy. V dolní části se již nachází další 

penziony s restaurací a kavárnou. Lze tedy opět očekávat, že i zde se bude nacházet jak 

místní obyvatelstvo, tak i turisté. Třetím místem bylo nádvoří třeboňského zámku, které 

je typickým místem výskytu převážně turistů. Sledování a sčítání návštěvníků centra 

jsem provedla celkem čtyřikrát, z toho dvakrát v dubnu, který lze ještě považovat za 

mimosezónní měsíc. Pro srovnání jsem další dvě sčítání provedla v červenci, kdy je již 

turistická sezóna v plném proudu. V dubnu i v červenci jsem také chtěla postihnout 

rozdíl návštěvnosti o víkendovém dnu a ve všedním dnu, sledování tedy bylo provedeno 

vždy v sobotu a pro srovnání i ve všední den. Sčítání návštěvníků jsem se vždy snažila 

zdokumentovat i fotografiemi, které jsou také přílohou diplomové práce (příloha 3 - 

příloha 10).  
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Obrázek 3: Místa sledování uživatelů centra Třeboně 

 
Zdroj: www.maps.google.cz, upraveno 
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4. Představení města Třeboň 

 

 V této kapitole se pokusím stručně představit město Třeboň. Důraz je kladen 

především na geografickou polohu, obyvatelstvo a rezidenční a komerční suburbanizaci. 

V každé podkapitole se snažím nastínit celkovou situaci ve městě a poté vždy uvažuji, 

jaký vliv mají sledované faktory na centrum města Třeboně.  

 

4.1 Geografická poloha a základní charakteristika Třeboně 

 

 Třeboň je obcí s rozšířenou působností a zároveň je i přirozeným centrem 

spádové oblasti mikroregionu Třeboňsko. Třeboňsko společně se dvěma dalšími 

mikroregiony Jindřichohradecko a Dačicko tvoří okres Jindřichův Hradec, který je 

součástí Jihočeského kraje. Poloha Třeboně je velmi příznivá, neboť leží na půli cesty 

mezi krajským městem České Budějovice a bývalým okresním městem Jindřichův 

Hradec. I přesto, že je Třeboň spíše menším sídlem, z hlediska počtu obyvatel je na 9. 

místě v rámci kraje a druhým největším městem okresu Jindřichův Hradec. 

Město Třeboň se administrativně dělí na 8 městských částí (Třeboň I, Třeboň II, 

Branná, Břilice, Přeseka, Stará Hlína, Nová Hlína a Holičky - viz obrázek 4). Jádrovou 

částí je Třeboň I a II, kde je největší hustota osídlení a kde žije nejvyšší počet obyvatel. 

Prakticky souvislou zástavbou je s městem propojená městská část Břilice. Lze říci, že 

se v tomto případě jedná o projevy suburbanizace doprovázené navíc zvýšenou migrací 

do této městské části.  
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Obrázek 4: Administrativní členění Třeboně dle městských částí 

 

Zdroj: Odbor územního plánování Třeboň 

 

Nejvýznamnější komunikací na území Třeboňska je silnice I/34, která je součástí 

evropské silniční sítě. Tato silnice, která původně vedla přes historické centrum 

Třeboně, byla v 80. letech 20. století odkloněna mimo centrum, ale západní konec 

obchvatu je opět přiveden zpátky do města. V souvislosti s obchvaty silnic se 

v některých městech o umrtvení jejich centra hovoří. V případě Třeboně ale 

nepředpokládám, že by toto odklonění silnice mimo centrum města mělo významnější 

vliv na jeho umrtvování. Dle mého názoru došlo spíše ke zklidnění dopravy v této části 

a ke zpříjemnění pohybu a pobytu chodců a cyklistů. Dalším důležitým tahem je silnice 

I/24 vedoucí z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň směrem na Halámky, který zaznamenal 

zvýšení intenzity dopravy od počátku 90. let po otevření hranic. Dopravní síť doplňují 

silnice II. a III. třídy. Městem prochází železniční trať z Veselí nad Lužnicí do Českých 

Velenic. Dopravní dostupnost Třeboně lze hodnotit jako nadprůměrnou. Významná je 

dopravní exponovanost ke krajskému městu. 

Jak už bylo řečeno výše, Třeboň je přirozeným spádovým centrem pro 

mikroregion Třeboňsko. Městský úřad v Třeboni zajišťuje správu pro celé území ORP 

(obrázek 5). Jedná se tedy celkem o více než 25 000 obsluhovaných obyvatel. Z většiny 

menších sídel lze sledovat vazby na Třeboň jak sociální a hospodářské, tak i kulturní a 
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společenské. Je zde také situována většina vzdělávacích, sociálních a zdravotnických 

služeb, pracovních příležitostí, kulturních a sportovních aktivit, státních úřadů a 

institucí.  

 

Obrázek 5: Správní obvod Třeboň 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Zdroj: ČSÚ  

 

Třeboň má několik charakteristických rysů, mezi něž lze zařadit historické jádro 

obklopené měšťanskými domy, významné středověké památky v čele s renesančním 

zámkem, rybniční soustavu a neponičené přírodní prostředí, které je z velké části 

chráněno. Tradiční je zde cestovní ruch, lázeňství a rybníkářství.  

Území města Třeboně se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Pro své 

kvality je Třeboňsko i jednou z šesti českých biosférických rezervací vyhlášených již 

v roce 1977 v rámci programu Člověk a biosféra MAB UNESCO. Pro Třeboň je také 

charakteristická tradice lázeňství. Pacienti mohou využít léčbu ve dvou lázeňských 

domech Bertiných lázní a lázní Aurora, které jsou ve vlastnictví města. 

Třeboň má krásné historické centrum s mnoha zachovalými, především 

renesančními a barokními domy, komplexem původně gotického a později barokně 

upraveného kláštera, zachovalým městským opevněním a nádherným zámkem (Knápek 
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2002). V roce 1976 bylo historické centrum města Třeboň vyhlášeno městskou 

památkovou rezervací, čímž zde bylo zabráněno necitlivým stavebním zásahům 

v období socialismu a centrum si tak zachovalo svůj původní středověký ráz. Centrum 

Třeboně má ojediněle zachovalý hradební systém. Opevnění z konce 14. století doplnil 

ve dvacátých letech 16. století Štěpánek Netolický o druhý hradební oblouk s baštami, 

příkopem a valem. Vstup do centra města je možný čtyřmi mohutnými branami. 

Součástí obranného systému byl i renesanční zámek s velkým parkem rozkládajícím se 

na jihozápadě historického centra. Náměstí je přirozeným centrem Třeboně. Je tvořené 

měšťanskými domy s převážně renesančními nebo barokními štíty. Za nejvýznamnější 

objekt na náměstí je považována stará radnice přestavěná v 16. století po požáru dvou 

domů. Dominantou náměstí je renesanční kamenná kašna a barokní mariánský sloup 

stojící v její blízkosti. V severozápadní části centra se rozkládá pozůstatek 

augustiniánského kláštera ze 14. století a kostel svatého Jiljí. V poslední době se věnuje 

velká pozornost rekonstrukci domů v historickém centru. Měšťanské domy na náměstí i 

v přilehlých uličkách v letech 1950 – 1990 značně zchátraly. Snahou vedení města je 

vrátit na náměstí kvalitní bydlení se zachováním malých obchodů v přízemí budov 

(Třeboňský svět 4/2011). Opravují se zejména fasády domů a podloubí (obrázek 6), ale 

také interiéry domů.  

 

Obrázek 6: Rekonstruované domy v centru města 

   

Zdroj: autorka 
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4.2 Obyvatelstvo 

 

Tabulky 1 a 2 dokládají dlouhodobý vývoj počtu obyvatel města Třeboň podle 

statistiky Českého statistického úřadu. Data jsou rozdělena do dvou tabulek, neboť byla 

do roku 1970 získávána rozdílnou metodikou, kdy se údaje za městskou část Třeboň I 

a Třeboň II uváděla dohromady (v tabulce 1 jsem data za městskou část Třeboň I a II 

v letech 1980 – 2001 sečetla, aby byla srovnatelná). Tabulka 2 pak ukazuje vývoj počtu 

obyvatel od roku 1980 zvlášť v městské části Třeboň I a Třeboň II.  

  

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel Třeboně dle městských částí v letech 1900 - 2001 

Obec, část obce 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Třeboň celkem 7755 7721 7461 7042 6235 6988 7828 8850 9052 9016 

Branná 506 531 529 486 432 419 383 376 347 325 

Břilice 574 729 743 634 579 694 641 650 763 775 

Holičky 236 239 227 219 138 136 128 120 116 116 

Nová Hlína 333 319 319 266 211 235 170 179 136 110 

Přeseka 229 244 244 227 166 149 161 152 117 125 

Stará Hlína 410 381 383 372 261 273 254 239 234 248 

Třeboň I a II 5467 5278 5016 4838 4448 5082 6091 7134 7339 7317 

                                                                                                      Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v městských částech Třeboň I a II v letech 1980 - 

2001 

Část obce 1980 1991 2001 

Třeboň I 784 701 627 

Třeboň II 6350 6638 6690 

                                           Zdroj: ČSÚ 

 

 Z tabulky 1 je vidět, že celkový počet obyvatel během druhé poloviny 20. století 

měl po celou dobu mírně stoupající trend. Obdobně jako v řadě dalších měst Česka 

a v celém Jihočeském kraji však docházelo od počátku 90. let k mírnému poklesu počtu 

obyvatel. Pokles je způsoben jednak demografickým vývojem obyvatelstva, který je 

charakteristický stárnutím populace a nižší porodností. Dalším a významnějším 

důvodem poklesu je migrace obyvatelstva. V posledních letech se celkový počet 

obyvatel města pohybuje okolo 8,8 tisíc (ČSÚ). Převážná většina obyvatel žije 
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v samotném městě Třeboň, konkrétně v městské části Třeboň II, kde lze sledovat mírný 

nárůst počtu obyvatel i po roce 1990. Mírně rostoucí trend vykazuje i místní část 

Břilice. Městské části Třeboň II a Břilice je možné v tomto případě označit za projev 

suburbanizace doprovázené zvýšenou migrací do těchto místních částí. V ostatních 

místních částech historický vývoj přinesl spíše stagnaci počtu obyvatel hlášených 

k trvalému pobytu. V městské části Třeboň I, kterou jsem si ve své práci stanovila jako 

sledované území, lze vidět klesající počet obyvatel. Z tabulky 2 je vidět, že pokles počtu 

obyvatel v centrální části Třeboně započal již v roku 1980. Ve sledovaném období od 

roku 1990 došlo k poklesu počtu trvale bydlících obyvatel o přibližně 10 %.  

 

Graf 1: Komponenty populačního růstu v Třeboni v letech 1990 - 2010 

Komponenty populačního růstu v Třeboni v letech 1990 - 2010
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Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: HMPP – hrubá míra populačního přírůstku, HMMS – hrubá míra migračního salda, HMCP – 

hrubá míra celkového přírůstku. 

 

Z grafu 1 jsou patrné komponenty populačního růstu v Třeboni v letech 1990 – 

2010. V posledních 20 letech téměř po celou dobu dochází k celkovému úbytku trvale 

bydlících obyvatel v obci. Je to způsobeno přirozeným úbytkem počtu obyvatel, ale 

rozhodující měrou se na poklesu počtu obyvatel podílí negativní migrační saldo. 

Demografický vývoj města Třeboň je z hlediska přirozeného přírůstku podobný 

demografickému vývoji Jihočeského kraje. V centru Třeboně může být důvodem 

poklesu počtu obyvatel vytlačování trvale obytné funkce přechodným bydlením a 

jinými komerčními nebo turisticky zaměřenými zařízeními, stěhováním obyvatel na 

okraj města, ale i přirozeným úbytkem obyvatel.  
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 Tabulky 3 a 4 ukazují věkovou a vzdělanostní strukturu obyvatelstva městské 

části Třeboň I v letech 1991 a 2001. V centrální části Třeboně ve sledovaném období 

mírně poklesl podíl obyvatel v poproduktivním věku a vzrostl podíl obyvatel 

v produktivním věku.  Došlo také k poklesu podílu obyvatel se základním vzděláním 

a mírnému nárůstu podílu obyvatel s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. 

V malé míře lze tedy pozorovat trend obměny sociální struktury obyvatelstva v centru 

města Třeboně, o kterém hovoří i starosta při řízeném rozhovoru. 

  

Tabulka 3: Věková struktura obyvatelstva městské části Třeboň I v letech 1991 a 2001 

0-14 15-64 65 a více 
rok 

počet % počet % počet % 

1991 153 21,8 443 63,2 105 15,0 

2001 126 20,1 441 70,3 60 9,6 

       Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva městské části Třeboň I v letech 1991 a 

2001 

ZŠ SOU SŠ VOŠ VŠ bez vzdělání nezjištěno 
rok 

počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

1991 192 35,0 185 33,8 130 23,7 0 0 35 6,4 0 0 6 1,1 

2001 116 23,2 177 35,3 128 25,5 22 4,4 48 9,6 2 0,4 8 1,6 

Zdroj: ČSÚ 

 

4.3 Bydlení a rezidenční suburbanizace 

 

 Od 18. století se urbanistický rozvoj města odehrával převážně mimo původní 

hradby Třeboně. K rozvoji docházelo zejména na Budějovickém předměstí. Od počátku 

20. století byla severozápadně od hradeb za nezastavitelnou zónou Komenských sadů 

založena zahradní vilová čtvrť, kde se mimo jiné postavily i školy, kostel a další 

městská vybavenost (Strategický plán města Třeboň 2008). Ulice na předměstí 

(Sokolská, Palackého náměstí, Svobody, Táboritská) přebírají některé městotvorné 

funkce původní Třeboně. Zástavba Táboritské ulice v období mezi válkami se rozvíjí 

severním směrem až k dnešní kruhové křižovatce. Stejným směrem byla po roce 1945 

vybudována řada obytných domů (Strategický plán města Třeboň 2008). Tabulky 5 a 6 

ukazují dlouhodobý vývoj počtu domů v jednotlivých městských částech obce. Opět 
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jsem data rozdělila do dvou tabulek z důvodu nerozlišování městských částí Třeboň I 

a Třeboň II před rokem 1980. 

 

Tabulka 5: Vývoj počtu domů v Třeboni dle místních částí v letech 1900 - 2001 

Obec, část 

obce 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Třeboň 

celkem 728 788 854 1064 1220 1257 1387 1464 1654 1746 

Branná 67 70 74 82 93 85 92 92 112 116 

Břilice 87 103 107 122 139 143 152 181 241 241 

Holičky 22 20 22 27 31 34 34 30 35 38 

Nová Hlína 32 35 43 53 57 49 49 51 56 61 

Přeseka 46 45 46 49 47 44 46 44 49 51 

Stará Hlína 44 48 55 67 77 84 74 64 77 83 

Třeboň I a II 430 467 507 664 776 818 940 1002 1084 1156 

                                                                                                          Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 6: Vývoj počtu domů v městských částech Třeboň I a II v letech 1980 - 2001 

Část obce 1980 1991 2001 

Třeboň I 118 127 122 

Třeboň II 884 957 1034 

                                             Zdroj: ČSÚ 

 

Z tabulky 5 lze vyčíst, že v městských částech Holičky, Nová Hlína a Přeseka 

počet domů již 50 let stagnuje. K největšímu nárůstu počtu domů dochází v městské 

části Břilice a Třeboň II. V této souvislosti je třeba zmínit, že i přesto, že počet domů 

neustále roste, počet obyvatel spíše klesá. Důvodem může být využívání nových domů 

spíše pro rekreační účely. Z 92 nově postavených domů v období 1991 – 2001 v obci 

Třeboň jich bylo 77 postaveno v části města Třeboň II. Lze tedy říci, že se rozvíjí 

převážně předměstí Třeboně a její vnější část. To dokládá i nový územní plán města, 

který vymezuje další rozvojové plochy pro bydlení. Mělo by se jednat o přibližně 800 

domů individuálního bydlení ve dvou hlavních lokalitách Třeboň – Břilice a Na 

Kopečku. Jedná se o lokality na vnějším okraji obce. V případě lokality Třeboň – 

Břilice (obrázek 7) lze sledovat přibližování zástavby Třeboně k původně oddělené části 

Břilice, což lze označit jako suburbanizaci (Strategický plán města Třeboň 2008). Ve 

sledované části Třeboň I se počet domů v posledních 30 letech nijak výrazně neměnil. 
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Je to způsobeno tím, že centrum Třeboně je chráněno městskou památkovou rezervací, 

kde se spíše než na výstavbu nových objektů město zaměřuje na revitalizaci a zachování 

původního rázu historického jádra. Dalším důvodem je také vyčerpání volných ploch 

pro výstavbu nových objektů.  

 

Obrázek 7: Suburbánní zóna v lokalitě Třeboň - Břilice 

      

                                                                                                   Foto: autorka 

 

4.4 Komerční suburbanizace (decentralizace) 

 

V současné době bohužel neexistují žádná statistická data, kterými bych mohla 

podložit proces komerční suburbanizace nebo spíše decentralizace v Třeboni. V Třeboni 

se komerční suburbanizace projevuje od počátku 90. let 20. století výstavbou 

supermarketů na okraji města poblíž hlavních silničních tahů na České Budějovice a na 

Prahu (celkem 3 - viz obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Supermarkety na okraji města Třeboně 

      

 Foto: autorka 
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V této lokalitě podél silnice I/24 směrem na Prahu se také dále rozvíjejí 

podnikatelské aktivity průmyslového charakteru. V tomto případě jde o průmyslovou 

zónu založenou na „zelené louce“, přičemž tato oblast rozšiřuje původní zónu, která na 

jedné straně kopíruje železnici a straně druhé hlavní silnici na Prahu. Tato zóna byla 

v posledních letech několikrát rozšířena. Větší koncentrace podnikatelských aktivit 

průmyslového charakteru je také na jižním okraji Třeboně pod hrází rybníka Svět. Své 

provozy má v obou místech i nejvýznamnější třeboňský podnikatelský subjekt působící 

v oblasti priméru – Rybářství Třeboň. Podnikání v oblasti služeb a obchodu je pak 

rozprostřeno po celém území města. V centrálních částech města se pak přirozeně 

koncentrují převážně služby pro cestovní ruch. Územní plán vymezuje další nové 

plochy pro komerční vybavenost. Zájem o plochy pro obchod a služby je předpokládán 

podél frekventovaných silnic ve směru na Prahu a ve směru na Halámky a ve směru na 

České Budějovice. Nové budovy v těchto lokalitách by měly rovněž sloužit jako 

bariéra, která bude chránit nově postavené rodinné domy v přilehlých lokalitách před 

hlukem z frekventovaných silnic (Strategický plán Třeboň 2008). 

Za projev decentralizace může být považováno i nedávné přemístění městského 

úřadu z centra města na jeho předměstí. Městský úřad původně sídlil na dvou místech 

v centru města, část městského úřadu se nacházela v budovách kláštera a druhá část 

v nové radnici na Masarykově náměstí. Před dvěma lety byl úřad přesunut do 

rekonstruovaných kasáren na třeboňské předměstí. Pro toto rozhodnutí bylo největším 

argumentem mít v Třeboni všechny úřady pohromadě. Vedoucí odboru územního 

plánování a architektury Ing. arch. Aleš Valder se k tomuto problému vyjádřil již v roce 

2006 v Třeboňském světě. Valder se domnívá, že v Česku není jiné město, které by se 

vydalo cestou administrativního „city“, navíc umístěného mimo své přirozené centrum. 

Uvádí, že městský úřad je nejenom největším zaměstnavatelem, ale i cílem návštěvníků 

v centru města zejména v pracovním týdnu. Každý týden totiž navštíví úřad 1300 

občanů, z nichž pouze polovina je z Třeboně. O všechny tyto potencionální zákazníky 

by podnikatelé v centru přišly, pokud by se úřad odstěhoval (Třeboňský svět 4/2006).  

Bývalý starosta Třeboně Jan Váňa, který naopak přestěhování městského úřadu 

prosazoval a podporoval, se k tomuto problému také několikrát vyjadřoval. Váňa si 

myslí, že hypotéza o vylidňování centra není ničím podložená. Bývalý starosta je 

přesvědčený, že je naopak třeba, aby v centru byly takové aktivity, které tam budou 

lákat nejen Třeboňáky, ale i návštěvníky města, lázeňské hosty nevyjímaje. Hlavními 

výhodami dle bývalého starosty jsou úřad pod jednou střechou, možnost parkování 
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a dostupnost pro občany nejen Třeboně, ale i celého správního území, zmírnění dopravy 

v centru a soustředění dalších úřadů do prostoru kasáren (Třeboňský svět 10/2009). 

Ještě doplním, že budova bývalého městského úřadu na náměstí v Třeboni byla prodána 

soukromému vlastníkovi, který budovu měl rekonstruovat a předělat na luxusní hotel. 

Po dvou letech od prodeje se ale stále nic neděje, a budova na náměstí zůstává prázdná. 

Jaký dopad nakonec vystěhování úřadu z centra města mělo na jeho návštěvnost, jsem 

zjišťovala řízenými rozhovory, jejichž vyhodnocením se zabývám později.  

 

Obrázek 9: Prázdná budova bývalého městského úřadu v centru města (vlevo) a budova 

nového městského úřadu na předměstí (vpravo) 

     

                                                                                               Foto: autorka 
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5. Vliv turistifikace a decentralizace funkcí na využití centra Třeboně 

 

Tato kapitola je věnována vlastním výsledkům práce. Nejprve zde diskutuji vliv 

turismu na městské centrum. Následuje podkapitola zaměřená na změnu funkčního 

využití budov v centru města. Další částí je vyhodnocení řízených rozhovorů 

zaměřených na vnímání změn v centru města klíčovými aktéry. V závěru kapitoly 

vyhodnocuji sledování uživatelů centra Třeboně v různých denních a ročních dobách. 

 

5.1 Turistický ruch  

  

 Město Třeboň i celé Třeboňsko patří dlouhodobě k turisticky významným 

a nejnavštěvovanějším místům nejen Jihočeského kraje, ale také celého Česka. Svědčí 

o tom i ocenění časopisu Travel, ve kterém se Třeboň po třetím místě v roce 2008 

dostala v roce 2009 na místo druhé v kategorii „Nejatraktivnější místo ČR“ (Třeboňský 

svět 3/2009, 3/2010). Třeboň je turisticky zaměřená především na lázeňství, 

cykloturistiku a poznávací turistiku, což je vázáno na kvalitní přírodní prostředí a velké 

množství historických, kulturních, architektonických i technických památek. Největší 

koncentrace historických i kulturních památek se nalézá právě v historickém centru 

města. Společně s nabídkou kulturních, sportovních a společenských aktivit přispívají 

lázeňské pobyty k vytvoření turisticky velmi atraktivní oblasti. 

 Vývoj počtu návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v Třeboni je patrný 

z tabulky 7. Od roku 2000 do roku 2006 dochází k postupnému růstu návštěvnosti 

hromadných ubytovacích zařízení Třeboně. Mírný pokles počtu návštěvníků po roce 

2007 si vysvětluji ekonomickou krizí. Z tabulky 7 je také možné určit strukturu 

návštěvníků. V Třeboni převládají převážně domácí turisté. Za posledních 10 let se 

jejich podíl dokonce zvýšil ze 75 % na 90 %. 
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Tabulka 7: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Třeboni 

Rok Počet 

příjezdů 

hostů 

Z toho 

domácích 

turist ů 

(%) 

Počet 

přenocování 

Průměrná 

doba 

pobytu 

Čisté 

využití 

lůžek 

(%) 

Využití 

pokojů 

(%) 

2000 30 863 75,9 260 317 9,4 48,3 56,6 

2001 29 215 75,5 238 211 9,2 49,5 57,6 

2002 33 596 67,6 285 089 9,5 45,6 51,9 

2003 39 559 77,3 322 617 9,2 44,6 50,1 

2004 40 604 78,1 348 965 9,6 35,2 38,8 

2005 45 379 80,6 368 309 9,1 32,4 37,9 

2006 60 616 87,4 389 907 7,4 28,3 31,5 

2007 54 426 84,3 378 442 8,0 28,2 35,3 

2008 49 594 85,0 353 807 8,1 67,1 67,9 

2009 48 668 89,2 367 073 8,5 70,4 68,0 

2010 48 096 90,5 379 911 8,9 73,1 68,8 

                                                                                      Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 2 vycházející ze statistiky návštěvnosti zámku Třeboň také dokládá velký 

zájem turistů o město. K nejvýraznějšímu růstu návštěvnosti zámku Třeboň docházelo 

od roku 1992 do roku 2001. Po tomto roce došlo k poklesu. V posledních letech je 

návštěvnost zámku téměř konstantní a pohybuje se v rozmezí 40 – 50 tisíc návštěvníků 

za rok. Čísla ze statistiky zámku a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení se 

téměř shodují. Lze tedy předpokládat, že téměř všichni, kdo jsou ubytováni v některém 

z hromadných ubytovacích zařízení v Třeboni, navštíví zámek a tím pádem i centrum 

města Třeboně. Předpokládám, že centrum města navštíví každoročně i procento turistů, 

kteří nejsou v Třeboni ubytování a zároveň ani nenavštíví zámek. Tito návštěvníci se 

bohužel nedají nijak spočítat, ale odhaduji, že celkově každý rok navštíví centrum města 

Třeboně přibližně 60 – 70 tisíc návštěvníků.  
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 Graf 2: Návštěvnost zámku Třeboň 
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                                                                    Zdroj: Statistika návštěvnosti zámku Třeboň 

 

Z tabulky 7 je možné vyčíst i průměrnou délku pobytu návštěvníků ve městě. Tu 

významně prodlužuje pobyt lázeňských hostů, neboť průměrná délka pobytu 

v lázeňském zařízení je 19 dní a přispívá k větší míře obsazenosti ubytovacích zařízení 

(Strategický plán Třeboň 2008). Obě třeboňská lázeňská zařízení zajišťují celé řadě 

hotelů a penzionů v Třeboni stálý příliv klientů z řad svých pacientů, čímž výrazně 

navyšují průměrnou obsazenost ubytovacích zařízení i v době mimo hlavní turistickou 

sezónu. V zimě se tedy obsazenost hromadných ubytovacích zařízení pohybuje okolo 

35 %, což je vysoko nad průměrnou obsazeností ubytovacích zařízení Jihočeského 

kraje. V letních měsících zaznamenávají ubytovací zařízení naopak výrazný převis 

poptávky a obsazenost v těchto měsících vyskočí až na více než 90 %. Vyšší je také 

vytíženost ubytovacích zařízení v Třeboni ve srovnání s ostatními regiony Jihočeského 

kraje (Strategický plán Třeboň 2008). 

Z tabulky 8 je zřejmé, že počet ubytovacích kapacit v posledních letech mírně 

stoupá. Za posledních 10 let stoupl počet lůžek ve městě přibližně o 13 %.  V současné 

době je zde další celá řada větších či menších záměrů výstavby nových ubytovacích 

kapacit. Jedná se o výstavbu zcela nových budov, ale i o rekonstrukci starších objektů 

na ubytovací kapacity. Tento rozvoj ubytovacích zařízení, která se z velké části 

nacházejí v centru města nebo v jeho nejbližším okolí, svědčí o stále rostoucím 

potenciálu cestovního ruchu ve městě. Město k tomu přispívá zvyšující kvalitou služeb 

v oblasti turistického ruchu. V poslední době došlo například k rozšíření a zkvalitnění 
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nabídky lázeňských procedur v oblasti wellness, mimo jiné se neustále zvyšuje nabídka 

kulturních akcí hlavně v turistické sezoně. Také se zvyšuje životní úroveň obyvatel 

Česka, kteří jsou nejčastějšími návštěvníky města Třeboň.   

 

Tabulka 8: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Třeboni 

Rok Počet zařízení Pokoje Lůžka 

2000 24 821 1 834 

2001 25 850 1 899 

2002 28 825 1 798 

2003 34 851 1 839 

2004 35 873 1 867 

2005 34 922 1 993 

2006 35 968 2 112 

2007 35 971 2 111 

2008 34 984 2 098 

2009 35 992 2 114 

2010 34 962 2 078 

                                                                                           Zdroj: ČSÚ 

 

Návštěvnost města Třeboně má převážně jednosezónní charakter s nejvýraznější 

letní sezónou. Výjimkou mohou být lázeňská zařízení, kde jsou pacienti ubytováni 

během celého roku. Nejvýraznější koncentraci turistů v letním období dokládá i graf 3 

znázorňující návštěvnost zámku v jednotlivých měsících v roce 2010. Je zde dobře 

vidět, že v letních prázdninových měsících převyšuje počet návštěvníků zámku hodnotu 

12 000. Naproti tomu zimní měsíce jsou velice slabé, počet lidí, kteří zavítají do zámku 

mimo období hlavní sezóny, často nedosahuje ani hodnoty 400. Je tedy vidět, že rozdíl 

návštěvnosti centra města Třeboně v hlavní turistické sezoně a mimo ni je obrovský.  
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Graf 3: Návštěvnost zámku Třeboň v jednotlivých měsících v roce 2010 

Návštěvnost zámku Třeboň v jednotlivých měsících v roce 2010
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                                                                  Zdroj: Statistika návštěvnosti zámku Třeboň 

 

I přesto, že městský úřad nemá samostatný odbor kultury, nabízí město Třeboň 

poměrně širokou nabídku kulturních a společenských akcí. V hlavní turistické sezóně je 

v centru města Třeboně pořádáno velké množství pravidelných kulturních festivalů. 

Namátkou lze vyjmenovat například trio hudebních festivalů Okolo Třeboně, Léto 

v Třeboni a Zpátky do Třeboně, dále Mezinárodní soutěžní festival animovaných filmů 

Anifilm, Kr čínova Třeboň, Třeboňský divadelní festival, Lázeňská Třeboň, Třeboňská 

nocturna a Pocta Emě Destinnové, Festival dechových hudeb, Čochtanova Třeboň 

a další. Naopak v období mimo turistickou sezónu je nabídka kulturních akcí v centru 

města výrazně menší. Informační a kulturní středisko organizuje přes zimní sezonu 

alespoň dvakrát do měsíce divadelní představení. Dále se také podílí na pořádání 

abonentních koncertů. Celoročně se také pořádají různé výstavy v městském výstavním 

sále. (Strategický plán Třeboň 2008). Velkým negativem je koncentrace převážné 

většiny kulturních a společenských akcí do hlavní letní sezóny. Mimo hlavní turistickou 

sezónu není nabídka těchto akcí uspokojivá ani pro obyvatele města, natož pak pro 

potenciální třeboňské návštěvníky. Je tedy patrné, že nedostatkem kulturních 

a společenských akcí centrum města mimo turistickou sezonu trpí, neboť není dost 

atraktivní, aby do něj místní obyvatelé v zimě zavítali v nějakém hojnějším počtu. 

V současné době je možné zde registrovat snahu města o rozšiřování akcí i mimo 

sezónu (např. Květinová Třeboň v dubnu, dalšími záměry jsou např. svatováclavský 

jarmark, motosraz apod.). 
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5.2 Změna funkčního využití budov v centru města 

 

 Obrázek 10 znázorňuje funkční využití budov v centru Třeboně v letech 1991 

a 2011. Z obrázku je dobře patrné, že za posledních 20 let došlo z výrazné přeměně 

funkčního využití budov v centru města. Razantně ubylo budov, které byly využívány 

pouze k bydlení. Naopak výrazně stoupl počet ubytovacích a stravovacích zařízení. 

Došlo i k většímu nárůstu budov, které byly původně pouze obytné, ale v současné době 

se přízemní prostory využívají jako obchod nebo stravovací zařízení. Na obrázku 11 je 

znázorněno zaměření obchodů a zařízení v centru města v letech 1991 a 2011. V roce 

1991 převládaly v centru města plochy, které svou funkcí sloužili místním obyvatelům. 

V roce 2011 je vidět nárůst obchodů a zařízení zaměřených na turisty. Vzrostl také 

počet obchodů, které jsou svým sortimentem zaměřeny na místní obyvatelstvo, ale 

využívají ho nejen místní, ale převážně turisté, jak jsem si ověřila při řízených 

rozhovorech. Největší změnou prošla Rožmberská ulice, která v době socialismu téměř 

celá sloužila pro obytnou funkci. Po roce 1990 zde vznikly penziony, restaurace a 

kavárny  

Lze tedy říci, že se potvrdilo očekávání o změně funkčního využití budov 

v centru města ve prospěch komerčních funkcí a funkcí pro turistický ruch. Dříve 

centrum města sloužilo především pro místní obyvatelstvo, dnes je svými službami, 

obchody i zařízeními specializované zejména na turisty. 
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Obrázek 10: Změna funkčního využití budov v centru města mezi roky 1991 a 2011 

 

 
 

                                                                                                                                          Zdroj: vlastní šetření, Geoprohlížeč ČÚZK 
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Obrázek 11: Zaměření obchodů a zařízení v centru města v letech 1991 a 2001 

 
 

 
 

                                                                                                                                        Zdroj: vlastní šetření, Geoprohlížeč ČÚZK
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5.3 Vnímání změn v centru města klíčovými aktéry 

 

 Další podkapitola empirické části práce je zaměřena na vnímání změn v centru 

města Třeboně, které jsem zjišťovala řízenými rozhovory s klíčovými aktéry. V první 

polovině jsou vyhodnoceny rozhovory se starostou Třeboně Ing. Jiřím Houdkem 

a ředitelkou informačního a kulturního střediska paní Evou Potužákovou. Druhá 

polovina hodnotí výsledky rozhovorů mezi obchodníky a podnikateli v centru města. 

 

5.3.1 Vnímání změn v centru města starostou a ředitelkou IKS 

 

V předešlé části práce jsem ukázala, že centrum města prodělalo výraznou 

změnu funkčního využití budov. Zajímala jsem se o to, jak tuto změnu vnímají 

respondenti, které funkce se podle nich přesunuly na předměstí, okraj města, mimo 

město a které funkce je naopak vystřídaly. Pan starosta ve své funkci působil od počátku 

90. let 20. století 12 let a po čtyřleté pauze se na svou pozici opět vrátil. Třeboň a její 

proměny proto dobře zná a mohl toto zhodnocení provést celkem důkladně. Začal 

vysvětlováním situace těsně po revoluci, kdy se dle jeho názoru v centru města 

posilovala oblast bydlení. Po privatizaci a restituci se do domů v centru města zpátky 

navracel původní režim, pro který domy vznikaly a který zde fungoval před 

nastoupením socialistické vlády. Ve spodních částech budov se obnovovaly obchůdky 

a jiná komerční využití, horní část domu se využívala pro bydlení. Dle jeho názoru 

nedošlo za prvních 16 let sledovaného období k žádnému výraznému vytlačování 

funkce bydlení jinými funkcemi. Je ale důležité říci, že pan starosta mluvil celkově 

o bydlení trvalém i přechodném dohromady. K nárůstu přechodného bydlení došlo 

zejména po rekonstrukci Bertiných lázní, které se nacházejí nedaleko centra města. 

Město jako vlastník lázní se rozhodlo nenavyšovat ubytovací kapacitu lázní, ale pouze 

léčebnou. Počet ubytovacích míst lázní vzrostl pouze ze 140 na 170. Tato kapacita již 

později nemohla být dostačující. Nárůst lázeňských hostů tedy způsobil zvýšenou 

poptávku po přechodném bydlení v centru města Třeboně. Docházelo k postupnému 

vzniku malých penzionů a ubytování v soukromí. To mělo samozřejmě vliv na vznik 

různých restaurací, kaváren, cukráren a jiných podobných stravovacích zařízení. 

K velké změně dle názoru pana starosty došlo až během posledních čtyř let, kdy 

docházelo k prodeji městských budov. Jako nejvýraznější chybu vnímá prodej budovy 

městského úřadu a její přeměnu na hotel. Instituce jako radnice dle jeho názoru do 
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centra patří, jelikož tam přináší celoroční život. Návštěvníci i pracovníci městského 

úřadu zde dříve nakupovali, získávali informace o kulturních akcích atd. Tento prodej 

bude mít dle jeho názoru velmi negativní dopad na centrum města. Na tom se shoduje 

s paní ředitelkou, kterou velmi mrzí přestěhování městského úřadu a také obřadní síně 

mimo centrum města. Lidé mířící na úřad využili i jiných služeb a zařízení v centru 

města. Tím, že již zde úřad není, je podle ní znát, že centrum již tolik nežije. Oba se 

nakonec shodují na tom, že využití budov zaznamenalo změnu ve prospěch 

přechodného bydlení a služeb pro cestovní ruch. Pan starosta to dokládá i čísly. Na 

počátku 90. let jsme mohli najít v celé Třeboni pouze 17 restauračních zařízení, dnes 

jich můžeme napočítat kolem 60 a velké procento je jich umístěno právě v centru města.  

Změna funkčního využití budov v centru města ve prospěch komerční funkce 

zaměřené na turisty je doprovázena úbytkem trvale bydlících obyvatel. Ptala jsem se 

respondentů na to, jestli zaznamenali tento jev i v centru Třeboně a dále na sociální 

strukturu bydlících. Pan starosta ani paní ředitelka nezaznamenaly žádný výrazný 

pokles trvale bydlících v centru města. Pan starosta se dokonce domnívá, že od roku 

1990 do roku 2000 docházelo k mírnému nárůstu rezidentů v centru. Od té doby je již 

počet trvale bydlících stabilizován a nijak výrazně se nemění. Statistická data ale 

ukázala, že mezi lety 1991 a 2001 došlo k poklesu trvale bydlících v centru města 

o 10 %. Charakteristika bydlících v centru již ukázala mírné odchylky v názorech pana 

starosty a paní ředitelky. Dle paní ředitelky bydlí v centru spíše střední třída, v obecních 

bytech dokonce i lidé nižšího sociálního statusu. Zároveň ale také uvádí, že centrum 

města Třeboně může svým geniem loci přitahovat zajímavé osobnosti. Ze svých 

známých jmenuje například umělce, kterému se v Třeboni tak líbilo, že si v centru 

pronajal malý celkem drahý byt a přistěhoval se sem natrvalo. Pan starosta vidí velkou 

změnu v sociální struktuře obyvatel bydlících v centru Třeboně. Dříve byly domy 

neudržované, bydlení v nich bylo málo kvalitní, a proto zde bydleli lidé nižšího 

sociálního statusu i lidé méně sociálně přizpůsobiví. Byli to převážně ti, kteří si nemohli 

dovolit byt v panelovém domě, což se dříve považovalo za lepší a modernější bydlení. 

Kdežto dnes se do centra stěhují lidé s vyšším sociálním statusem, kteří se finančně 

podílejí na rekonstrukci budov. Prodej městských bytů byl realizován soutěží o vyšší 

finanční spoluúčast při rekonstrukci bytů. Tím, že si lidé museli za rekonstrukci domů 

připlatit, se zcela zásadně otočila sociální struktura bydlících v centru.   

Dále mě zajímalo, jestli mají respondenti přehled o tom, zda místní obyvatelstvo 

bydlící mimo historické centrum toto místo také navštěvuje a z jakého důvodu. 



58 

Poprosila jsem i o porovnání současné situace a situace v období socialismu nebo 

počátku 90. let. Pan starosta i paní ředitelka se shodli na tom, že v centru Třeboně je 

v průběhu roku bohatý kulturní program. Místní obyvatelstvo navštěvuje kulturní 

zařízení (kino, divadlo, výstavní sál) a další kulturní a společenské akce pořádané 

v historickém centru, kterými jsou například řemeslné a farmářské trhy, koncerty pod 

širým nebem a různé festivaly. Tyto akce se zde soustřeďují, neboť historické centrum 

je pro ně ideální. Pan starosta situaci považuje za odlišnou, ale ne tak zásadně, neboť 

Třeboň již za socialismu byla vyhledávaným lázeňským městem a zejména centrum 

města bylo navštěvováno jak místními, tak i turisty a lázeňskými hosty. Paní ředitelka 

zmiňuje, že důležitým cílem místních v centru města jsou také restaurační zařízení. Paní 

ředitelka na rozdíl od pana starosty považuje dnešní situaci za odlišnou od situace na 

počátku 90. let. Dříve si obyvatelstvo chodilo do centra i nakoupit. Dnes již zde téměř 

žádné obchody denní potřeby nejsou, nákupy se proto přesunuly především do 

supermarketů na okraji města.  

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi jsem následně zjišťovala názor 

respondentů na to, zda centrum města Třeboně slouží spíše pro turisty nebo pro místní 

obyvatelstvo. Pan starosta se na tento problém dívá tak, že přes léto slouží centrum 

města hlavně pro turisty, mimo sezónu spíše pro místní. Paní ředitelka se domnívá, že 

v současnosti ho více užívají turisté. 

Dalším okruhem rozhovoru jsem se zaměřila na faktory, které nejvíce ovlivňují 

návštěvnost centra města. I u této otázky se oba respondenti shodli na tom, že mezi 

nejdůležitější faktory ovlivňující návštěvnost centra města patří turistická sezona 

a nabídka kulturních a společenských akcí v centru města. Důležitá je také nabídka 

služeb v centru města. Dle pana starosty návštěvnost nejméně ovlivňuje počasí. Podle 

paní ředitelky je důležitým faktorem také parkování, které ale návštěvnost ovlivňuje 

spíše negativně. V centru města není dostatek parkovacích míst. Na mnoha místech se 

ani parkovat nesmí, což odrazuje návštěvníky centra, kteří by si rádi zastavili přímo 

před obchodem, nakoupili a zase odjeli.    

Městské centrum je především v létě navštěvováno hlavně turisty, proto jsem se 

v další části rozhovoru zaměřila na jejich charakteristiku. Konkrétně mě zajímal rozdíl 

počtu turistů v centru města v turistické sezóně a mimo ni a dále také podíl domácích 

a zahraničních turistů. Pan starosta odhadl denní návštěvnost centra města v turistické 

sezóně 10 krát větší než mimo sezónu. Paní ředitelka se pokusila návštěvnost odhadnout 

dle tržeb obchodníků v centru města a domnívá se, že tržby obchodníků mohou být až 
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o 50 % vyšší než mimo hlavní turistickou sezónu. Dle obou dotazovaných navštěvují 

Třeboň spíše domácí turisté, paní ředitelka uvádí 80 % českých turistů, pan starosta 

dokonce 90 – 95 % turistů z Čech.  Jsou to převážně lázeňští hosté a v poslední době 

narůstající podíl cykloturistů. Zahraniční turisté jsou v Třeboni také viděni, ale zatím 

pouze v malé míře. Převážně jde o turisty z Evropy (Rakousko, Německo, Francie) 

a pak také skupiny, které se v minulosti vůbec nevyskytovaly, mezi něž lze zařadit 

například Japonce.  

Jedním z témat rozhovoru bylo i přemístění městského úřadu mimo historické 

centrum města. Zjišťovala jsem, zda došlo ke změně návštěvnosti centra města Třeboně 

po přestěhování radnice na předměstí. Dle názoru pana starosty došlo k zásadní změně. 

Úřad zaměstnává přibližně 100 úředníků a denně obslouží odhadem na 500 občanů. To 

je samozřejmě suma lidí, kteří byli i potenciálními návštěvníky obchodů a jiných 

zařízení v centru města, kteří tam dnes schází. V důsledku přestěhování městského 

úřadu došlo k velkému útlumu života v historickém centru města. Stejně se na to dívá 

i paní ředitelka. Na informační a kulturní středisko to sice vliv nemělo, neboť je to 

zařízení sloužící převážně pro turisty, ale i ona změnu návštěvnosti centra města po 

přestěhování městského úřadu zaznamenala. Návštěvníci mířící na úřad často využili 

i jiných služeb v centru města, nakoupili si zde, najedli se v restauraci, nebo se jen 

prošli po historickém centru. S přesunutím městského úřadu mimo centrum se i tyto 

aktivity přesunuly na předměstí. 

Další otázkou jsem se ptala na to, co v centru města chybí a co do centra města 

naopak nepatří. Podle pana starosty v centru města chybí stabilní kulturní zařízení, které 

by přitáhlo místní obyvatelstvo i mimo turistickou sezónu. Zmiňuje například loutkové 

divadlo, které zde původně bylo a zatím se pro něj nenašlo vhodné náhradní umístění. 

Dále například nějaká zajímavá galerie. Společně s paní ředitelkou se shodli na tom, že 

v centru města chybí nějaké příjemné zařízení pro mladé lidi, studenty, kteří by tak měli 

důvod centrum navštěvovat. Jediné podobné zařízení je kulturní dům Roháč, který je 

ovšem mimo centrum. Dále se oba dotazovaní shodli na tom, že velkým problémem je 

nedostatek parkovacích míst, které nemusí být přímo v centru města, ale spíše v jeho 

těsném zázemí. Mimo tyto aktivity zmiňovali například rychlé občerstvení, mléčný bar, 

čajovnu, což jsou zařízení, která by centrum města ozvláštnila a oživila. V současné 

době je totiž centrum plné spíše obyčejných restaurací, které všechny nabízejí podobný 

jídelníček. Místo, kde by si člověk mohl dát snídani nebo rychlý oběd zde určitě chybí. 

Dle paní ředitelky v centru města chybí malé obchůdky denní potřeby a také třeba 
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prodejna čerstvých ryb. To, co do centra nepatří, jsou určitě zařízení, které kazí kouzlo 

historického centra a odrazují tím návštěvníky. Dle pana starosty jsou to neúměrné 

reklamy a paní ředitelce se nelíbí vietnamské prodejny, které vystavují své zboží na 

fasádách historických domů. Pan starosta také uvádí, že do centra nepatří velké 

obchody, rozsáhlá kulturní zařízení pro plesy a diskotéky a ani sportoviště.  

Velkým problémem v Třeboni je zatraktivnění historického centra mimo 

turistickou sezónu. Pan starosta i paní ředitelka zmiňují, že velmi důležité je nabídnout 

řadu kulturních a společenských akcí, které přilákají lidi i mimo turistickou sezónu. 

Velmi zásadní je dle pana starosty i zachování funkce trvalého a přechodného bydlení. 

Dále pan starosta navrhuje znovuobnovení obřadní síně. Mít svatbu na třeboňském 

náměstí je dle jeho názoru atraktivní nabídka, která by také centrum oživila. Obřadní síň 

by se měla obnovit v historickém domě Štěpánka Netolického, ve kterém město plánuje 

zřídit další výstavní prostory, kde se budou pořádat výstavy, které by také mohly 

přilákat větší počet místních obyvatel. 

V závěru rozhovoru jsem zjišťovala, jak se respondenti dívají na otázku 

umrtvování centra města Třeboně. Pan starosta se domnívá, že za poslední dva až tři 

roky dochází k výraznějšímu umrtvování centra města mimo sezónu, a to hlavně 

z důvodu přestěhování městského úřadu. Paní ředitelka si naopak myslí, že 

k umrtvování centra města ve větší míře nedochází. V centru města je stále dostatek 

kulturních a společenských akcí, které do centra lákají místní obyvatelstvo i turisty. 

Důkazem může být i neustálý nárůst počtu restauračních zařízení, které se i při velké 

konkurenci dokážou v centru uživit, takže tržby asi mají. Dle mého názoru ovšem 

otázkou zůstává, zda akce nejsou pouze nárazové. Centrum města je plné jen při těchto 

akcích a v ostatních denních a ročních dobách zde život upadá. Restaurace a stravovací 

zařízení mohou také čerpat převážně z výdělků utržených během turistické sezony 

a v zimě z těchto tržeb jen přežívají do další sezony. 

Na závěr mi pan starosta potvrdil, že jsou si tohoto problému vědomi a již se 

zapojili do akce, která se zabývá přímo oživováním historických center. Jedná se o 

rakousko-český projekt „Města v rozletu“, ve kterém se spojila tři města z jižních Čech 

a tři města z Rakouska. Nápady a náměty na oživení centra města budou tyto obce mezi 

sebou konzultovat a budou je jako příklad poskytovat i ostatním městům 
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5.3.2 Vnímání změn v centru města obchodníky a podnikateli 

 

Kromě pana starosty a paní ředitelky jsem se snažila požádat o zodpovězení 

několika otázek k tématu umrtvování centra města Třeboně také přibližně polovinu 

obchodníků a drobných podnikatelů v centru města. Jsou to dle mého názoru důležití 

aktéři, kteří mohou posoudit návštěvnost centra města na základě počtu svých 

zákazníků a klientů, a mohou zhodnotit sezónnost z vývoje vlastních tržeb.  

V úvodu rozhovoru jsem se každého osloveného dotázala, jak dlouho působí 

jeho obchod/zařízení v centru Třeboně. Graf 4 ukazuje, že 72 % oslovených 

respondentů působí v centru města na stejném místě více než 10 let. Jen 8 % dotázaných 

zde působí více než 20 let. Na druhou stranu přibližně 18 % obchodů zde bylo méně než 

5 let. Tyto výsledky mohou svědčit o tom, že k největší obměně obchodů a zařízení 

docházelo v centru Třeboně v prvních 10 letech po revoluci, což je pochopitelné 

vzhledem k restitucím a privatizaci majetku. V posledních letech se obchody a zařízení 

proměňují již v menší míře.  

 

Graf 4: Délka působnosti obchodu/zařízení v centru města  

Jak dlouho působí Váš obchod/zařízení v centru města?
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                                                                            Zdroj: vlastní šetření 

 

Na začátku jsem se také dotazovala, co na místě působení dnešního obchodu 

bylo původně (jaký obchod, zařízení nebo bydlení) a zda se zařízení někam přemístilo 

nebo zrušilo. Tuto otázku nedokázali odpovědět úplně všichni, vzpomněli si spíše 
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pamětníci a vlastníci obchodů sídlících v centru již delší dobu. Touto otázkou jsem si 

také ve většině případů potvrdila výsledky šetření změny funkčního využití budov 

v centru města, kde jsem čerpala převážně z telefonních seznamů. Příkladem původního 

funkčního využití je třeba kloboučnictví, lahůdky a občerstvení, prodejna látek, obchod 

s pečivem a restaurátorská dílna. To jsou zařízení, která se v centru původně nacházela, 

později zanikla a nahradily je jiné komerční služby a zařízení převážně pro cestovní 

ruch. Přibližně ve 20 % případů byly v místě dnešního zařízení původně pouze byty.   

Abych zjistila, kdo jsou návštěvníci centra města, ptala jsem se respondentů, 

jaká je skladba jejich zákazníků, zda jsou to spíše lidé bydlící v centru, obyvatelé 

Třeboně nebo turisté. Snažila jsem se také zjistit srovnání počtu zákazníků s minulostí. 

Pro respondenty bylo v mnoha případech velmi těžké odhadnout, jaký podíl jejich 

zákazníků tvoří obyvatelé Třeboně a kolik je naopak turistů. U této otázky také hodně 

záleželo na tom, o jaké zařízení či obchod se jednalo. Je samozřejmé, že do obchodů 

a zařízení nabízejících sortiment a služby přímo pro turisty (různé upomínkové 

a umělecké předměty, ubytovací zařízení), třeboňští občané častokrát nepřijdou. Na 

druhé straně se ale ukázalo, že i běžné obchody typu obuv, prodejna oblečení, optika 

nebo květinářství mají větší tržby od turistů a návštěvníků města. Celkově by se 

výsledky daly shrnout tak, že přibližně 60 – 80 % zákazníků obchodů a zařízení 

v centru města jsou čeští turisté a lázeňští hosté. Nejméně se v obchodech a zařízeních 

v centru Třeboně objevují zahraniční turisté. Těchto zákazníků je v centru města kolem 

5 %. Zbytek zákazníků jsou tedy třeboňští obyvatelé a z velké části také obyvatelé 

přilehlých vesnic. Občanská vybavenost těchto menších obcí není dostačující, proto 

jejich obyvatelé často jezdí za službami a nákupy do Třeboně. Otázka týkající se 

porovnání počtu zákazníků v současnosti a v minulosti ukázala, že přibližně 70 % 

prodejců v současné době zaznamenává úbytek zákazníků, což si ve většině případů 

vysvětlují převážně doznívající ekonomickou krizí, změnou stylu nakupování ve 

prospěch supermarketů a internetových obchodů. Zbylých 30 % obchodů a zařízení již 

má své zákazníky, kteří se k nim za nákupem a návštěvou pravidelně vracejí. 

V další fázi rozhovoru jsem se zaměřila na to, zda respondenti pociťují rozdíl 

v tržbách a počtu zákazníků v turistické sezóně a mimo ni a pokud ano, jak je tento 

rozdíl velký. Téměř 90 % dotázaných se shodlo na tom, že rozdíl pociťují velmi 

výrazně. V průměru rozdíl tržeb v turistické sezóně narůstá o 40 – 60 % ve srovnání 

s obdobím mimo sezónu. Zařízení, která nárůst zákazníků v turistické sezoně 
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nepociťují, jsou ta, jejichž sortiment není určen pro turisty, nebo zařízení se stálými 

klienty, kteří se vrací i mimo sezónu.  

Dalším tématem rozhovoru byly konkrétní faktory, které dle respondentů nejvíce 

ovlivňují návštěvnost jejich zařízení. Za nejvýznamnější faktory ovlivňující návštěvnost 

považovali respondenti počasí, roční období a turistickou sezónu. Tyto tři faktory se 

objevily téměř u všech dotázaných. Počasí ovlivňuje návštěvnost obchodů a zařízení 

tak, že s nepříznivým počasím klesá návštěvnost. Na druhou stranu jsem se ale často 

setkala i s odpovědí, že obzvláště teplé a slunečné počasí zase láká turisty spíše někam 

do přírody nebo k vodě a v centru města se tedy moc nezdržují. Roční období souvisí 

i s turistickou sezónou, což znamená, že v letním období přes turistickou sezónu narůstá 

počet návštěvníků. Další výrazně lepší roční dobou návštěvnosti je předvánoční období, 

kdy lidé nakupují vánoční dárky, a pro restaurační zařízení i Silvestr. Pozitivními 

faktory, které respondenti dále uváděli, byly například kvalita nabízených služeb 

a originální nebo značkové výrobky. Na druhou stranu výrazně negativně ovlivňují 

návštěvnost některých obchodů a zařízení kulturní a společenské akce pořádané v centru 

města. To je odpověď, která mě velmi překvapila, neboť jsem se domnívala, že pokud 

obyvatelé jdou do centra například na řemeslné nebo farmářské trhy, zajdou se podívat 

i do obchodů a zařízení. Tato moje domněnka se ukázala jako mylná. Mnozí obchodníci 

si naopak stěžovali, že trhy často dokonce vyhání zákazníky z kamenných obchodů. Jak 

bylo uvedeno ve vyhodnocení rozhovoru s panem starostou a s paní ředitelkou, tyto 

akce tedy přitáhnou do centra spoustu obyvatel, kteří by se sem jinak příliš často 

nedostali, ale kamenné obchody a zařízení z nich vůbec nijak neprofitují, spíše naopak. 

Z akcí pořádaných v centru města mají prospěch spíše restaurace a další stravovací 

zařízení. Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje návštěvnost zařízení je parkování. 

Nedostatek parkovacích míst v centru a jeho těsné blízkosti dle respondentů odradí 

spoustu obyvatel závislých na osobním automobilu od návštěvy centra města a raději si 

zajedou na nákup do supermarketu s velkým parkovištěm.  

Jak se respondenti dívají na otázku, komu centrum města slouží? Přibližně 70 % 

dotázaných se shoduje na tom, že v dnešní době slouží centrum už spíše jen turistům. 

Pro místní obyvatelstvo už zde nejsou téměř žádné obyčejné obchůdky. Po přestěhování 

městského úřadu už místní nemají tolik důvodů sem přijít. Nikdo z respondentů 

neuvedl, že by centrum města Třeboně sloužilo spíše pro místní obyvatelstvo. Zbylých 

30 % se domnívá, že centrum slouží jak pro turisty, tak i pro místní obyvatelstvo. 

Uvádí, že centrum města je samozřejmě zaměřeno na turisty, ale stále se zde nachází 
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plno kulturních zařízení a pořádá se nespočet zajímavých akcí, na které místní 

obyvatelstvo rádo přijde. Nemalé procento Třeboňáků také využívá posezení 

a stravovací zařízení v centru města jako místo pro příjemné setkání s přáteli 

a známými. Zajímavý pohled na tuto problematiku měla majitelka penzionu: „Centrum 

Třeboně slouží především místním obyvatelům, protože jsou živi z turistů. Nebýt jich, 

byla by Třeboň typickým zapadlým maloměstem. Turisté sem vnášejí světoběžnického 

ducha a rozhled. Mohu to porovnat s jiným zhruba stejně malým městem bez 

turistického ruchu, proti kterému je Třeboň nádherné, otevřené město s atmosférou 

letního velkoměsta.“ Tím ovšem dle mého názoru respondentka potvrdila to, že centrum 

města je závislé na turistech v letní sezóně a po zbytek roku spíše jen „přežívá“ do další 

sezóny.  

Již bylo řečeno, že funkční využití budov v centru města Třeboně se za 

posledních 20 let proměnilo, v rozhovoru jsem tedy zařadila okruh otázek zabývajících 

se tímto tématem. Zajímala jsem se o to, jak tuto proměnu vnímají obchodníci 

a podnikatelé v centru města, které funkce se podle názoru respondentů přesunuly na 

předměstí, okraj města, mimo město a které funkce je naopak vystřídaly. Tato otázka 

byla velmi náročná na paměť a tak si mnoho respondentů nedokázalo na nějakou 

výraznou změnu funkčního vyžití budov vzpomenout. Jedinou výraznou změnou, 

kterou zmiňovali téměř všichni, byl přesun městského úřadu z centra města na jeho 

předměstí. Několik málo respondentů uvádělo úbytek bydlení, přeměnu domů na 

penziony a restaurace a úbytek obchodů denní potřeby. Pro ukázku připojuji názor 

majitelky obchodu s originální módou: „Jako malá jsem bydlela v Lišově (obec na půli 

cesty mezi Třeboní a Českými Budějovicemi, pozn. autorky) a s rodiči jsme jezdili do 

centra Třeboně nakupovat víc a častěji než do Českých Budějovic. Dneska už sem nikdo 

na nákup nepřijde, protože všechny obyčejné obchody nahradily hospody a penziony.“ 

Pamětnice z obchodu s hračkami uvádí: „Náměstí Třeboně ztratilo svůj původní 

význam, který mělo dřív. Dříve zde byly všechny potřebné obchody, lidé po náměstí 

korzovali, zdravili se, někdy se zastavili, prohodili pár vět. Centrum si žilo svým 

přirozeným životem. Dnes je vše spíše zaměřené na turisty a cizince.“  

 Přestěhování městského úřadu na předměstí, může mít velké dopady na centrum 

města. Zajímalo mě, jestli obchody a zařízení zaznamenaly změnu návštěvnosti po 

tomto přesunu. Dvě třetiny dotázaných změnu návštěvnosti svého zařízení zaznamenaly 

převážně v zimní sezoně. Přesto, že se u mnohých zařízení ukázalo, že z velké většiny 

jsou zákazníky převážně turisté, odliv místních obyvatel a obyvatel z okolních vesnic, 
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kterým je přestěhování městského úřadu doprovázeno, mělo nemalý dopad na tržby 

a návštěvnost obchodů a zařízení v centru města. Majitel obchodu s rybářskými 

potřebami, jehož obchod sídlí kousek od bývalé radnice, si myslí: „Ano, přestěhování 

úřadu se našeho obchodu dotklo velmi negativně. Také se domnívám, že jsme snad 

jediné město v České republice, které nemá úřad v centru města. Dle mého názoru úřad 

do centra patří a jeho přestěhování vidím jako velkou chybu vedení města.“ Ukázalo se 

tedy, že obyvatelé mířící na úřad na předměstí si tam také nakoupí a již pro ně odpadá 

důvod jít do centra. Ostatní zařízení, která výraznou změnu návštěvnosti 

nezaznamenala, jsou opět především ubytovací a stravovací zařízení a obchody 

zaměřené na turisty.    

Zajímal mě také názor respondentů na to, co v centru města chybí a co naopak 

do centra nepatří. U této otázky bylo velmi těžké vyhodnotit její výsledky, neboť každý 

zmiňoval trošku něco jiného. Jelikož jsem touto otázkou navazovala na přestěhování 

městského úřadu, mnoho lidí se tohoto tématu drželo i zde. Častěji se tedy objevil 

názor, že v centru města chybí městský úřad, který tu udržoval běžný život. Dále se také 

opakovala odpověď, že zde chybí klasické obchody denní potřeby a především 

parkování, jehož nedostatek blokuje rozvoj podnikání. Méně se již objevil názor, že 

v centru chybí rychlé občerstvení, veřejné záchody nebo vyžití pro mladé lidi 

a studenty. Při odpovídání na otázku, co do centra nepatří, se mnozí shodli na tom, že 

do historického centra města nepatří vietnamské prodejny s oblečením a to z podobného 

důvodu, jaký už uváděla paní ředitelka.  

V závěru rozhovoru jsem se dotazovala, zda podle respondentů dochází 

k umrtvování centra města Třeboně. Téměř dvě třetiny dotázaných se domnívá, že 

k tomuto jevu v Třeboni dochází. Dle jejich názoru je to způsobeno převážně 

odstěhováním městského úřadu mimo centrum. Dalším důvodem je také nabídka 

obchodů v centru města, která je zaměřena spíše na turisty. Tím se hodně ovlivnil život 

v centru města v průběhu zimní sezóny. V letní sezóně je díky turistickému ruchu 

naopak centrum až přeplněné. Zajímavý názor měla majitelka knihkupectví: „Ano, dle 

mého názoru k umrtvování centra Třeboně dochází. Je tu sice snaha uměle křísit 

centrum různými akcemi, to mi ale přijde nepřirozené a nárazové a stejně je pak 

centrum opět prázdné.“ Majitel hotelu odpovídá: „Nevím, co si pod tímto pojmem 

přesně představit. Centrum Třeboně rozhodně není mrtvé, leda v lednu, když odjedou 

všichni turisté, vypadá Třeboň jako po vymření. Ale většinu času naštěstí tepe životem 

ve všech svých žilách a myslím, že ji turistický ruch rozhodně neumrtvuje.“ 
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5.4 Uživatelé v centru města 

 

 „Když procházím po třeboňském náměstí ráno, než se rozproudí ten každodenní 

shon, či večer po zavírací době, která u některých obchodů nastává již v 17 hodin, když 

se město zklidní, ptám se, čím asi Třeboň žije? Co se asi děje za tou vylepšenou fasádou 

města? Není to skanzen? Není Třeboň jen jakousi vykuchanou rybou s řadou unikátních 

památek, nablýskanou slupkou, která má přilákat návštěvníky a turisty? Mně záleží na 

tom, aby se z města nevytratila poezie, mystika a atmosféra. Genius loci. Aby se Třeboň 

v sevření svého historického jádra nestala městem komerce, stresu a utilitarity. Město 

se v průběhu posledních dvaceti let hodně otevřelo, změnilo svoji vnější tvář a také 

rytmus života“, přemýšlí Ettler ve svém příspěvku v Třeboňském světě (3/2007, s. 6). 

V této kapitole se zaměřím právě na sledování uživatelů a rytmu místa tří lokalit 

v centru města Třeboně.  

 

5.4.1 Masarykovo náměstí 

 

Třeboňské náměstí plní v rámci města řadu funkcí. Především jsou zde umístěny 

služby, mezi nimiž převládají kavárny a restaurace, ale můžeme zde najít i několik 

běžných obchodů nebo finanční služby (spořitelna). Spoustu lidí sem přichází za 

odpočinkem také proto, že většina náměstí je pěší zónou. Je zde sice vyhrazeno několik 

parkovacích míst, ta ale lze využít pouze v době od října do dubna. Jinak už byla 

doprava z náměstí téměř vytlačena. Nachází se zde také několik hotelů a penzionů. 

Horní patra některých domů ale stále slouží k trvalému bydlení. Donedávna zde byla 

tradiční i administrativní funkce, ale po přestěhování městského úřadu již náměstí tuto 

funkci neplní. 

 Běžný život začíná na třeboňském náměstí v období mimo hlavní turistickou 

sezónu kolem sedmé hodiny ranní. V tuto hodinu se otevírá obchod s potravinami, 

koncentruje se zde proto největší ruch. Ostatní obchody a zařízení jsou ještě zavřené. 

Většina obchodů má otevírací dobu od devíti hodin, výjimečně od půl deváté nebo 

dříve. Restaurace a ostatní stravovací zařízení začínají svůj provoz ještě později, 

nejčastěji v rozmezí mezi desátou a jedenáctou hodinou. Kolem sedmé hodiny ranní ve 

všední den je tedy náměstí téměř prázdné, potkávám akorát několik obyvatel mířících 

přes náměstí do práce nebo do školy. O víkendovém dnu je v tuto ranní hodinu na 

náměstí ještě klidněji. Kolem deváté hodiny už lze pozorovat daleko větší ruch. Většina 
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obchodů má již otevřeno, ve všední den se objevují dodávky, které do obchodů přivážejí 

nové zboží. Informační a kulturní středisko již také rozběhlo svůj denní provoz, objevují 

se tedy i první turisté. Kromě turistů lze na náměstí vidět procházející se místní 

obyvatele, nejčastěji maminky s kočárky a malými dětmi, nebo například důchodce 

venčícího psa. V jedenáct hodin se otevírají i všechny restaurace. Protože je pěkné 

počasí, objevují se i zahrádky a venkovní posezení. Turistů přibývá i ve všední den, ale 

nelze to srovnat s počtem turistů o víkendovém dnu, kdy jsem jich zde v tuto dobu 

napočítala až čtyřikrát více než místních obyvatel. Třeboňští obyvatelé i turisté 

posedávají na lavičkách, v zahrádkách restaurací a procházejí se po náměstí.  

 

Graf 5: Počet návštěvníků na Masarykově náměstí ve všední den mimo hlavní 

turistickou sezónu 
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                                                                         Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 

 

V jednu hodinu odpoledne již začíná postupně stoupat počet návštěvníků 

třeboňského náměstí. Třináctá hodina je čas oběda, zahrádky restaurací jsou částečně 

zaplněné, o víkendovém dnu hlavně turisty. O víkendu se v tuto dobu také začínají 

objevovat i první cyklisté, kteří se často zastaví a občerství se v některé z místních 

restaurací. Sleduji i průvod svatebčanů mířících na zámek. Do 15. hodiny stále roste 

počet návštěvníků centra města, které o víkendovém dnu z více než 80 % tvoří turisté. 

Počet návštěvníků v centru kulminuje ve všední den i o víkendu v 17 hodin, kdy zde 

můžeme sledovat jak místní obyvatelstvo, tak i turisty. Ve všední den místním již 

skončila pracovní doba, obstarávají na náměstí drobné nákupy a jiné důležité věci 

například ve spořitelně, procházejí se nebo jen míří z práce a ze školy domů. 
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O víkendovém dnu se místní často přijdou podívat na nějakou akci pořádanou na 

náměstí, v tomto případě to bylo tradiční stavění májky. Jinak se zde o víkendu 

vyskytují převážně turisté sedící na zahrádkách, lavičkách a projíždějící na kolech. Ale 

i ve všední den v tuto dobu je zde celkem vysoký počet turistů nebo spíše lázeňských 

hostů, kterým již skončily lékařské procedury a přicházejí do centra za zábavou 

a kulturou. V sedm hodin večer je však již náměstí téměř vylidněné, neboť všechny 

obchody jsou dávno zavřené. Místní se zde téměř nezdržují. Turistů také ubývá, lázeňští 

hosté se vrací do svých ubytování, zbývá několik málo lidí sedících v restauracích nebo 

čekajících na promítání kina. V devět a v jedenáct hodin večer ve všední den 

i o víkendu zde není vidět téměř žádný ruch.  

 

Graf 6: Počet návštěvníků na Masarykově náměstí o víkendovém dnu mimo hlavní 

turistickou sezónu 
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                                                                         Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 

  

 V období turistické sezóny ve všední den lze kolem sedmé hodiny ranní sledovat 

na třeboňském náměstí pouze pracovníky technických služeb a pár lidí mířících do 

obchodu s potravinami. Všední den v turistické sezóně probíhá podobně jako víkendový 

den mimo hlavní turistickou sezónu. Rozdíl je v celkově větším počtu návštěvníků 

centra a daleko větším zastoupení turistů. Návštěvníci se opět nejvíce koncentrují 

v předzahrádkách restaurací nebo posedávají na lavičkách a u kašny. Přes letní 

turistickou sezónu se návštěvníci centra mohou mimo jiné občerstvit i u pojízdného 

rychlého občerstvení nebo u stánku se staročeským pečivem. Největší počet 

návštěvníků centra jsem zaznamenala mezi 13. a 17. hodinou. Na náměstí je přes den 
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vidět velký počet cyklistů, téměř všechny stojany pro kola jsou zaplněny. Ve všední den 

v turistické sezóně se i ve večerních hodinách zdržuje na náměstí poměrně dost 

návštěvníků. Letní teploty umožňují sezení v restauračních zahrádkách až do pozdních 

nočních hodin, proto i například po skončení filmu v kině návštěvníci neodchází hned 

domů nebo do svých ubytování, ale pokračují v zábavě v některé z restaurací.  

 

Graf 7: Počet návštěvníků na Masarykově náměstí ve všední den v turistické sezóně 
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                                                                        Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 

 

Naproti tomu o víkendu se již od sedmé hodiny ranní sjíždějí trhovci, stavějí 

stánky a připravují zboží na farmářské a řemeslné trhy. Tyto akce vždy do centra 

přitáhnou velký počet místních obyvatel i turistů. Už od deváté hodiny lze tedy sledovat 

velký nárůst návštěvníků ve srovnání s víkendovým dnem mimo turistickou sezónu, ale 

i ve srovnání s všedním dnem v turistické sezóně. O víkendovém dnu se na náměstí 

zdržuje velký počet návštěvníků téměř celý den. V jedenáct hodin dopoledne jsem zde 

odhadla až 450 lidí. Je tedy vidět, že trhy na třeboňském náměstí jsou velmi populární 

jak mezi místními obyvateli, tak i mezi turisty. Často jsou trhy spojeny ještě s nějakým 

dalším kulturním programem (koncert pod širým nebem, historické tance), který 

návštěvnost centra ještě posílí. Postupný pokles počtu návštěvníků na náměstí lze 

sledovat po páté hodině odpolední, kdy trhy pomalu končí. Ve večerních hodinách jsou 

zde opět vidět pouze lidé sedící na zahrádkách restauračních zařízení. Přispívá tomu 

i skutečnost, že turisté při dovolených více žijí nočním životem. 
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Graf 8: Počet návštěvníků na Masarykově náměstí o víkendovém dnu v turistické 

sezóně 
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                                                                       Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 

 

5.4.2 Husova ulice 

 

 Husova ulice v centru města Třeboně je jedinou ulicí, kterou lze centrum projet 

autem, v průběhu celého dne je zde tedy celkem velký provoz. Nachází se tu několik 

obchodů (např. elektro, antikvariát, květiny, módní butik, rybářské potřeby), autobusová 

zastávka městské hromadné dopravy, kostel, ale i restaurace a penziony. Z Husovy ulice 

se vjíždí na nádvoří kláštera, kde dříve sídlila část městského úřadu. Některé domy 

a hlavně jejich horní patra stále slouží k trvalému bydlení. Výhodou oproti náměstí je, 

že lze v této ulici parkovat před obchody po celý rok.  

Při sledování uživatelů Husovy ulice se neprokázaly žádné výrazné rozdíly mezi 

turistickou sezónou a obdobím mimo turistickou sezónu. Výraznější rozdíly jsou vidět 

ve větším zastoupení turistů o víkendu ve srovnání s všedním dnem v období turistické 

sezóny, ale i mimo ni. Lze ale říci, že ve srovnání s Masarykovým náměstím je Husova 

ulice charakteristická nízkým výskytem uživatelů. Dle mého názoru je to nejspíše 

způsobené tím, že se jedná o průjezdnou ulici, kde je velký provoz, a proto není pro 

návštěvníky této ulice příjemné se zde déle zdržovat. Kromě toho se tady nenachází ani 

žádné lavičky pro odpočinek a ani předzahrádky restaurací. Ty jsou většinou umístěné 

ve vnitřních dvorech domů, proto na první pohled není vidět, jaký je tam ruch. 

Obyvatelé a návštěvníci si proto vyřídí potřebné nákupy, případně návštěvu kostela 

a dál se zde nezdržují. Nízká návštěvnost Husovy ulice může být způsobena 
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i přemístěním městského úřadu, což bylo prokázáno i řízenými rozhovory. Podnikatelé 

a obchodníci z Husovy ulice totiž byli jedni z těch, kteří si na negativní dopady 

přestěhování radnice stěžovali nejvíce. 

Nejvyšší počty se pohybovaly v rozmezí od 20 do 40 návštěvníků. Ze sledování 

lze říci, že všední den v turistické sezóně i mimo ni je charakteristický malým 

zastoupením turistů v celkovém počtu návštěvníků. Největší počty turistů jsem 

vysledovala o víkendovém dnu v turistické sezóně, kdy jsou zde v hojném počtu 

zastoupení hlavně cyklisté.     

 

Graf 9: Husova ulice ve všední den mimo turistickou sezónu 
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         Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 

 

Graf 10: Husova ulice o víkendovém dnu mimo turistickou sezónu 
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         Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 
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Graf 11: Husova ulice ve všedním dnu v turistické sezóně 
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                                                                          Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 

 

Graf 12: Husova ulice o víkendovém dnu v turistické sezóně 
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                                                                       Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 

 

5.4.3 Zámecké nádvoří 

 

 Posledním místem, kde jsem prováděla sčítání a pozorování návštěvníků, bylo 

zámecké nádvoří. V areálu zámku se kromě prohlídkových tras nachází také kavárna, 

internát střední školy, který je v letním období využíván jako hostel, a přednáškový sál. 

Ze zámeckého nádvoří se vchází do zámeckého parku, který je hojně využíván turisty 

i místními k odpočinku, ale je také oblíbeným místem pro svatební obřady. Kromě toho 
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se na zámeckém nádvoří pořádají různé kulturní akce, v turistické sezóně zde stojí i 

stánky převážně s dárkovými a upomínkovými předměty.  

 Sledování uživatelů zámeckého nádvoří prokázalo výraznou převahu turistů, a to 

nejen v turistické sezóně, ale i mimo ni. Místní obyvatelé se zde téměř nevyskytují, 

vidět jsou pouze zaměstnanci zámku, lidé mířící přes nádvoří do centra města nebo do 

parku a ve všední den mimo turistickou sezónu i studenti z internátu. Na následujících 

grafech jsou vidět jednotlivé počty návštěvníků v různých hodinách a v různých dnech. 

Rozdíl v počtu turistů v turistické sezóně a mimo ni není tak razantní, jako tomu bylo na 

Masarykově náměstí, ale je daleko větší než v Husově ulici. O víkendovém dnu mimo 

turistickou sezónu jsem napočítala až 50 turistů, zatímco v turistické sezóně ve všední 

den i o víkendu až 120 turistů. Patrný je také denní rytmus nádvoří. První turisté se 

objevují až kolem deváté hodiny, kdy se zámek otevírá, přes dopoledne jejich počet 

narůstá a nejvíce návštěvníků se na nádvoří nachází v odpoledních hodinách. Vidět jsou 

nejen turisté čekající na prohlídku zámku, ale také projíždějící cyklisté. K večeru 

návštěvníků opět ubývá, neboť se přesouvají za jídlem a kulturou na náměstí. 

V jedenáct hodin večer se zámecké nádvoří zamyká, je tedy návštěvníkům nepřístupné.  

 

Graf 13: Zámecké nádvoří ve všední den mimo turistickou sezónu 
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                                                                            Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 
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Graf 14: Zámecké nádvoří o víkendovém dnu mimo turistickou sezónu 
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                                                                        Zdroj: vlastní šetření, duben 2011 

Graf 15: Zámecké nádvoří ve všední den v turistické sezóně 
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                                                                   Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 

Graf 16: Zámecké nádvoří o víkendovém dnu v turistické sezóně 
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                                                      Zdroj: vlastní šetření, červenec 2011 



75 

6. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo prokázat, zda vlivem turistifikace 

a decentralizace funkcí dochází ke změně užívání centra města Třeboně. Dříve než bylo 

provedeno samotné hodnocení procesů ovlivňujících centrum města Třeboně, bylo 

zapotřebí nastínit problematiku sociálně prostorových změn v centrech velkých 

postsocialistických měst. Vládou řízené transformace společně s vnějšími faktory, 

zejména pak globalizací, internacionalizací a integrací do EU, spustili řadu spontánních 

procesů, které vytvořily podmínky pro změnu ve vnitřní prostorové struktuře 

postsocialistických měst. Nejvýraznější proměnu zažila od pádu socialistického režimu 

historická jádra měst. Městská centra ovlivňují především procesy komercializace, 

turistifikace a rezidenční a komerční suburbanizace. S rostoucí atraktivitou center měst 

dochází k vytlačování méně ziskových funkcí funkcemi vykazujícími vysoké výnosy. 

Komercializace přináší pozitivní dopady, mezi které lze zařadit fyzické a funkční 

oživení centrálních oblastí, rychlý vývoj vnitřních částí měst, jejich revitalizaci 

a modernizaci. Naopak negativním dopadem je významný úbytek trvale bydlících, který 

byl prokázán například v centrech měst Prahy, Varšavy nebo Budapešti. Významným 

dopadem komercializace je i obměna maloobchodu. Drobné prodejny každodenních 

potřeb nahradily luxusní butiky, obchody specializované na obyvatelstvo vyššího 

sociálního statusu nebo turisty a restaurace. Historická jádra měst jsou často turisticky 

atraktivní, proto i proces turistifikace ovlivňuje funkční změnu center měst. 

Turistifikace se projevuje vytlačováním základních funkcí sídla a preferováním potřeb 

návštěvníků a turistů před potřebami rezidentů a jejich životního stylu. Komerční 

a rezidenční suburbanizace jsou procesy, které nejvýrazněji ovlivňují okrajové části 

města, ale nepřímo se dotýkají i vnitřních čtvrtí města. Obyvatelstvo i komerční aktivity 

se začínají přesouvat mimo městské centrum. Obyvatelé odcházejí za lepším životním 

prostředím a vlastním bydlením, komerční aktivity situované v centru města přestávají 

uspokojovat požadavky kladené developery, a proto se přesouvají na předměstí poblíž 

dálničních sjezdů a důležitých dopravních křižovatek, kde je výhodou dobrá dopravní 

dostupnost, dostatek parkovacích míst a menší finanční náročnost výstavby. 

Centrum města podporuje spletitou síť různých činností, které v různou dobu 

přitahují různé sociální skupiny obyvatel. V teoretické kapitole o uživatelích a rytmu 

místa bylo prokázáno, že znalost vzorců návštěvnosti centra na různých místech 
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a v různou dobu mohou identifikovat existující nebo potenciální problémová místa 

v centru tím, že určí „mrtvé“ prostory. Na závěr teoretické kapitoly jsem se snažila 

vysvětlit rozdíly působení uvedených procesů na centrum malých měst. Zmíněné 

procesy zde nemají takovou intenzitu, přicházejí s časovým odstupem a mají i odlišný 

charakter. 

V další části diplomové práce jsem provedla základní charakteristiku města 

Třeboně se zaměřením na jeho centrální část. V Třeboni populačně roste zejména jeho 

vnější zóna, zatímco v centru města dochází k postupnému úbytku trvale bydlících 

obyvatel. Růst okrajových částí Třeboně lze označit za projevy suburbanizace 

doprovázené zvýšenou migrací do těchto čtvrtí. I hodnocení bytové výstavby prokázalo, 

že se nejvíce rozvíjí předměstí Třeboně a jeho vnější část. To dokládá i nový územní 

plán, který vymezuje nové stavební plochy pro bydlení v okrajových částech města. 

Přestože v Třeboni neustále roste počet domů, počet obyvatel spíše klesá. Komerční 

suburbanizace se v Třeboni projevuje výstavbou supermarketů na okraji města podél 

hlavních silničních tahů. V lokalitě podél silnice na Prahu se také rozvíjí podnikatelské 

aktivity průmyslového charakteru. Za projev decentralizace lze označit i nedávné 

přemístění městského úřadu z centra města na jeho předměstí.  

V empirické části práce jsem se již zabývala zodpovězením výzkumných otázek. 

Za posledních 20 let došlo k výrazné přeměně funkčního využití budov v centru města. 

Razantně ubylo obytné funkce a klesl i počet obchodů denního využití, výrazně stoupl 

počet ubytovacích a stravovacích zařízení. Stoupl tedy podíl obchodů a zařízení 

zaměřených na turisty. Toto bylo zjištěno vlastním terénním průzkumem, kterým jsem 

v březnu roku 2011 zaznamenala aktuální funkční využití budov v centru města 

a porovnala to s funkcemi z roku 1991, které jsem zjistila z telefonních seznamů 

a dotazováním při řízených rozhovorech. Lze tedy potvrdit očekávání o změně 

funkčního využití budov v centru města ve prospěch komerčních funkcí a služeb pro 

turistický ruch. I respondenti řízených rozhovorů vnímají, že centrum města dříve 

sloužilo především pro místní obyvatelstvo, zatímco dnes je svými službami, obchody i 

zařízeními specializované zejména na turisty.   

Třeboň je velmi turisticky atraktivní. Statistická data návštěvnosti hromadných 

ubytovacích zařízení a zámku Třeboň ukazují, že každoročně navštíví Třeboň 40 – 50 

tisíc návštěvníků. Já odhaduji, že toto číslo může být díky návštěvníkům, které statistiky 

nepodchytí, až 60 – 70 tisíc ročně. Návštěvnost města Třeboně má jednosezónní 

charakter s nejvýraznější letní sezónou. Statistická data i vlastní šetření prokázala velký 
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rozdíl v počtu návštěvníků v letní sezóně a mimo ni. Dokládá to i kulturní nabídka akcí 

pořádaných v centru města, která je z velké části koncentrována především do hlavní 

turistické sezóny. Až 90 % respondentů řízených rozhovorů potvrzuje, že pociťují 

nárůst tržeb v turistické sezóně v průměru o 50 %. I sledování uživatelů v centru města 

prokázalo rozdíl počtu návštěvníků v turistické sezóně a mimo ni. V období mimo 

turistickou sezónu je vidět na Masarykově náměstí větší podíl místních obyvatel hlavně 

v ranních a pozdních odpoledních hodinách. Místní přes centrum města míří do školy 

a do práce, zařizují zde nákupy a jiné věci, nebo přijdou za zábavou. V Husově ulici 

převažují místní obyvatelé po celý všední den v turistické sezóně i mimo ni. Ve 

večerních a nočních hodinách je centrum města mimo turistickou sezónu téměř prázdné. 

V centru města se v turistické sezóně o víkendech pořádají různé kulturní a společenské 

akce, které přitáhnou velký počet turistů i místních. Především na Masarykově náměstí 

a zámeckém nádvoří převládají turisté, jejichž nejvyšší počet můžeme sledovat mezi 13. 

a 17. hodinou. V letní sezóně i ve večerních hodinách se ve srovnání s obdobím mimo 

turistickou sezónu zdržuje poměrně velký počet lidí, neboť turisté více žijí nočním 

životem. Lze tedy potvrdit očekávání o převládajícím podílu turistů v letní sezóně.   

Očekávání o umrtvování centra města lze také potvrdit. Řízené rozhovory 

prokázaly, že většina respondentů tento jev v centru města vnímá. Velký podíl na tom 

má dle respondentů přestěhování městského úřadu mimo centrum. Radnice je důležitým 

správním centrem města, které každý den navštíví velký počet lidí, kteří jsou 

i potenciálními návštěvníky blízkých obchodů a restaurací. Radnice do centra města 

přinášela život i mimo turistickou sezónu. V důsledku tohoto kroku zeje střed města 

v období od podzimu do jara prázdnotou, podnikatelé přicházejí o tržby, život se 

přesunul na třeboňské předměstí. V centru města nejsou ani služby nebo zařízení, které 

by místní obyvatele přitahovaly, neboť je zaměřeno spíše na turisty, jak bylo ukázáno 

výše. V souvislosti s popsanými procesy si myslím, že dochází k umrtvování centra 

města především v podvečerních hodinách a hlavně mimo turistickou sezónu.  
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