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Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v pod hůří Šumavy  
 
Abstrakt 

Cílem této práce je nastínění možností budoucího vývoje venkovského cestovního ruchu 

v podhůří Šumavy. První část práce je zaměřena na analýzu současného potenciálu cestovního 

ruchu (přírodní zajímavosti, kulturně-historické památky a akce, demografická struktura 

obyvatelstva, doprava, ubytovací, stravovací zařízení a služby pro návštěvníky). V druhé části 

vyhodnocuji provedená dotazníková šetření, zaměřená na návštěvnost regionu, infrastrukturu 

a aktivity v cestovním ruchu. Výsledkem těchto analýz jsou návrhy na budoucí rozvoj oblasti. 

Mělo by se jednat o různé formy venkovského cestovního ruchu, který je šetrný k přírodnímu 

prostředí. 

Klí čová slova: venkovský cestovní ruch, mikroregion Šumavské podhůří, potenciál cestovního 

ruchu, rozvoj cestovního ruchu 

 

 

Possibilities of development of rural tourism in th e foothills of the Šumava 
 
Abstract 

The aim of this diploma thesis is to present the possibilities of the future development of the 

rural tourism in the foothills of the Šumava. The first part is focused ot analysis of the present 

tourism potential (natural attraction, cultural – historical sights and avents, demographic 

structure, traffic, accommodation facilities, catering establishment and tourist services). In the 

second part I am evaluating questionnaire investigations intented on the visit rate of region, 

tourism infrastructure and activities in tourism. Proposals for the future development of this area 

are results of these analyses. It should concern different forms of the rural tourism that is 

regardful of natural environment. 

Keywords: rural tourism, microregion the Šumava´s foothills, tourist potential, development of 

tourism 
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1. Úvod 

 

1.1 Cestovní ruch jako p ředmět zájmu  

 

Cestovní ruch (CR) se stal fenoménem 20. století. Představuje ve světě i v Česku důležité 

a dynamicky se rozvíjející odvětví ekonomiky a jeho význam ve společnosti neustále roste. 

Zvyšuje se jak počet cestujících osob, tak i počet osob pracujících v odvětvích spojených 

s cestovním ruchem a objemem tržeb se cestovní ruch ve světě řadí na třetí místo 

za petrochemický a automobilový průmysl. Tento masový rozvoj se týká především vyspělých 

zemí, ale dotýká se i zemí rozvojových, které se stále více zapojují do cestovního ruchu jako 

přijímací země (Šíp 2006). 

 Cestovní ruch je považovaný za odvětví budoucnosti a stává se stále významnějším 

faktorem regionálního rozvoje v mnoha českých regionech. Zásadním dokumentem pro rozvoj 

cestovního ruchu v České republice (ČR) je Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR, 

Strategie hospodářského růstu a Strategie regionálního rozvoje. Politika územního rozvoje 

analyzuje možnosti území a limity jeho funkčního využití, které musí CR respektovat 

(www.cpkp.cz). 

 

 Cestovní ruch má výrazný interdisciplinární charakter a vyžaduje tudíž propojení řady 

odlišných oborů. Jsou jimi především geografie, technologie cestovního ruchu, ekonomika CR 

a marketing CR. Participace těchto vědních oborů zajišťuje efektivní fungování celého systému 

cestovního ruchu (Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). 

 Na rozvoj cestovního ruchu má vliv urbanizace. Rozrůstáním měst se zvyšuje podíl 

městského obyvatelstva. Lidé žijící ve městech proto hledají únik z umělého městského 

prostředí postiženého hlukem, znečištěným ovzduším, nedostatkem zeleně a vodních ploch. 

Možnosti nalézají právě v cestovním ruchu, rekreaci a nebo pro Česko typickém chataření 

a chalupaření. Proto se v blízkosti větších měst projevují vlivy příměstské rekreace. Nejvíce je 

to patrné v silně urbanizovaných a industrializovaných oblastech. 

 Důležitým prvkem, který ovlivňuje účast na cestovním ruchu, je objem disponibilního 

volného času. Volný čas chápeme jako časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti 

vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného 

rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení 

a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti (www.ftvs.cuni.cz/Katedry/KIN/ 

students/volnycas.ppt). Pásková, Zelenka (2002) volný čas definují jako „čas, v němž člověk 

nevykonává činnosti pod tlakem pracovních závazků či z nutnosti zachování svého 

biofyziologického či rodinného systému. Často je charakterizován svobodnou volbou, 
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očekáváním příjemných prožitků. Spojují jej následující funkce: rekreační, zábavní, sociální 

kontakty, rozvoj vlastní osobnosti i fyzická a psychická regenerace“ (s. 315). 

Volný čas člověku slouží k rekreaci a regeneraci sil, přípravě na další povinnosti, 

rozvoji schopností a dovedností nebo k tvůrčímu uplatnění. Množství volného času je mezi 

lidmi výrazně diferencováno, a to jak v délce tak i v kvalitě jeho využívání. Faktorem, který tyto 

ukazatele ovlivňuje, jsou věk, profesní a vzdělaností struktura, příjmy jednotlivců a domácností. 

Volný čas můžeme rozdělit na dobu každodenní, o víkendech, o svátcích a v době dovolených 

(Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). 

 

Přestože Česká republika může turistům nabídnout zimní i letní vyžití, většina 

návštěvníků je koncentrována do letní sezóny (www.czechtourism.cz). Nachází se zde mnoho 

kulturně-historických a technických památek, včetně památek, které jsou zapsané na seznam 

Světového dědictví UNESCO. Po celé zemi jsou značeny turistické stezky a trasy, které udržuje 

Klub českých turistů. Navíc se v posledních letech v Česku rozvíjí nové moderní formy 

cestovního ruchu jako je kongresový a incentivní cestovní ruch, cykloturistika nebo venkovská 

turistika (agroturistika, ekoturistika). 

 Dlouhou historii má v Česku lázeňství. Dnes je u nás 36 míst, které disponují 

lázeňským statusem. Mezi nejznámější lázeňská města patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Františkovy Lázně, Teplice, Poděbrady a Luhačovice (Vystoupil 2006). Většina lázeňských 

zařízení již prošla privatizací a zvýšil se standard poskytovaných služeb. 

 Největší objem cestovního ruchu je realizován v Praze, následují západočeské lázně 

a horské oblasti (Krkonoše, Jizerské hory a Šumava). Ve většině ostatních regionů se však zatím 

nepodařilo vytvořit dostatečně zajímavé produkty cestovního ruchu. Toto je ovšem jen jeden 

z mnoha problémů, se kterými se musí některé regiony potýkat. K těm nejběžnějším patří 

nekvalitní a v některých oblastech i nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu, nízká kvalita 

poskytovaných služeb, nedostatečný marketing a propagace oblastí, nedostatek odborníků pro 

řízení podnikatelských subjektů, málo finančních prostředků nebo nízká technická úroveň 

a vybavenost turistických zařízení (Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 

2007-2013). 

V roce 2007 podle údajů České národní banky dosáhly příjmy v Česku ze zahraničního 

cestovního ruchu 133,8 mld Kč. Celkový počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích 

zařízeních dosáhl 6,7 mil a celkový počet přenocování činil 20,6 mil. Nejvíce turistů 

v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří v daném období navštívili Česko, pocházelo 

z Německa (1,6 mil), Velké Británie (564 000) a Itálie (412 000). Průměrná doba pobytu byla 

4,1 dne. Nejčastějším důvodem návštěvy Česka byla dovolená, odpočinek, sport, zábava 

a poznání, dále služební cesty, návštěva příbuzných a známých a nákupy (www.mmr.cz, 

www.czso.cz). 
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 S CR úzce souvisí téma druhého bydlení (DB), proto je jeho analýza součástí i této 

práce. Druhé bydlení je chápáno většinou jako krátkodobý, venkovský, domácí cestovní ruch 

s převládající rekreační funkcí. Jeho rozvoj započal v druhé polovině 20. století. Nejprve 

vznikaly objekty druhého bydlení (ODB) v okolí velkých měst, dnes je můžeme najít v české 

krajině téměř všude. Rozlišujeme několik typů objektů – rekreační chaty, rekreační domky, 

rekreační chalupy a zahrádkové kolonie. Chaty a rekreační domy jsou stavěny přímo za účelem 

rekreace a nachází se především v blízkosti měst, zatímco u chalup došlo k transformaci funkce 

z obytné na rekreační (Pásková, Zelenka 2002). 

 V Česku mělo druhé bydlení význam zejména v období socialismu, kdy nahrazovalo 

omezenou možnost občanů vycestovat na dovolenou do zahraničí. Lidé tedy hledali jiné formy 

rekreace a částečně je nalezli právě v chataření a chalupaření. 

 

 Od roku 1989 zaznamenala oblast cestovního ruchu v Česku výrazné kvantitativní 

i kvalitativní změny. Změna politického systému vedla k otevření hranic, což velmi výrazně 

přispělo k rozvoji cestovního ruchu – zvýšil se počet výjezdů domácích turistů do zahraničí 

a i příjezdů zahraničních návštěvníků do Česka. 

Výrazné změny se dotkly především materiálně-technické základny. Většina objektů 

vázaného CR se transformovala na hotely a penziony. Největší nárůst lůžkové kapacity se 

soustředil do Prahy a rekreačních středisek (hory, lázně). Na celém území České republiky též 

došlo k výstavě nových ubytovacích zařízení (penziony, motely) a rozvoji ubytování v soukromí 

(http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/). 

 

1.2 Výběr tématu  

 

Cestovní ruch hraje v dnešní společnosti i v Česku velmi důležitou roli, která se bude 

do budoucna nadále zvětšovat. Se zvyšováním podílu městského prostředí a rozšiřováním 

městského způsobu života, bude stále více lidí hledat únik z tohoto hektického a stresujícího 

prostředí do klidné krajiny českého venkova. 

 Venkovský cestovní ruch je oblíbený nejen v Česku, ale i ve světě. Současným trendem 

ve vyspělých zemích je rozvoj šetrných forem cestovního ruchu. V Evropské unii poptávka 

po dovolené ve venkovských oblastech roste. V Česku venkovský CR nabývá dvou forem – 

chataření, chalupaření a jednorázové pobyty na venkově. Ubytování na venkově v soukromých 

objektech se rozvíjí zejména od 90. let 20. století. Příčinu lze spatřovat v poklesu zemědělské 

výroby, kdy CR byl jednou z alternativ, kam mohly přejít volné pracovní síly, a v celosvětovém 

trendu návratu k přírodě (Vacková 2006). 

 Jižní Čechy řadíme k jedné z nejoblíbenějších turistických oblastí Česka 

(www.czechtourism.cz). V roce 2007 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 
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980 000 návštěvníků, což je po Praze a Jihomoravském kraji třetí nejvyšší počet v rámci státu 

(www.mmr.cz). Celková spokojenost s ubytováním a kvalitou služeb je vysoká. Negativní 

ohlasy se týkaly zejména značení a kvality turistických cest, cyklostezek, silnic a množství 

informací (INCOMA Research). I přes tyto nedostatky lze zde do budoucna očekávat další 

rozvoj cestovního ruchu. Tomu je ovšem nutné přizpůsobit počet a hlavně kvalitu turistické 

infrastruktury. Řada obcí si rozvoj cestovního ruchu zařazuje jako jeden z bodů rozvojových 

strategií.  

 Šumava patří k nejvyhledávanějším cílům v jižních Čechách a již v současnosti trpí 

značným zatížením cestovním ruchem. Další příliv turistů by mohl vést ke zhoršení přírodních 

podmínek, které jsou hlavním lákadlem současných návštěvníků. Stav životního prostředí (ŽP) 

v Národním parku (NP) Šumava je většinou turistů a místních obyvatel za posledních deset let 

vnímán jako neměnný nebo zhoršující se (Staňková 2006). Proto by bylo vhodné vytvořit 

z podhůří Šumavy jakési nárazníkové pásmo, které by bránilo přílišné akumulaci turistů 

v oblasti samotné Šumavy. 

 Modelové území šumavského podhůří jsem si vybrala též z důvodu, že z této části Čech 

pocházím. Bydlím ve vesnici nedaleko Volyně, která leží při severovýchodní hranici 

pošumavského regionu. Proto jsem si tuto oblast zvolila jako cíl detailnějšího průzkumu pro 

zhotovení profilu návštěvníka. Šetření bude provedeno v rámci mikroregionu, který svým 

vymezením odpovídá Dobrovolnému svazku obcí (DSO) Šumavské podlesí (viz obr. 1). Tento 

Svazek se skládá z 12 obcí a nachází se v blízkosti řeky Volyňky a potoka Peklov. Jeho centrem 

je obec Čestice, kde sídlí zástupci tohoto sdružení. Největší obcí je však město Volyně ležící ve 

východní části modelového území. 

 

               Obr. 1: Vymezení Dobrovolného svazku obcí Šumavské podlesí 

 
                  Zdroj: upraveno podle www.risy.cz 
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1.3 Cíle a hypotézy  

 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě existujícího potenciálu cestovního ruchu ve 

sledovaném území zjištění jeho rezerv a nastínění možností budoucího rozvoje. Analýza 

turistické infrastruktury není zaměřena jen na kvantitu, ale zejména na kvalitu a vytíženost 

během roku. 

 Na základě této analýzy se pokusím vytvořit možné scénáře dalšího vývoje cestovního 

ruchu a jeho dopadů na území (zaměstnanost, rozvoj infrastruktury, vliv na životní prostředí), 

pokud: 

a) modelové území zůstane netknuto cestovním ruchem 

b) v mikroregionu dojde k rozvoji ubytovacích kapacit a oblast bude sloužit jako 

„noclehárna pro Šumavu“ 

c) se v území podaří vytvořit vlastní produkty cestovního ruchu, jež si přitáhnout svou 

klientelu, která bude navštěvovat Šumavu jen na jeden či dva dny z celkového času 

vyčleněného pro pobyt v této oblasti. 

 Vedlejšími cíli jsou zjištění profilu návštěvníka ve zvoleném mikroregionu. Jelikož 

pocházím z okolí Volyně, bude tento výzkum prováděn v této oblasti (DSO Šumavské podlesí). 

Území se dá považovat za modelové vzhledem k obdobným charakteristikám, jaké má celé 

Pošumaví, rozlohou je dostatečně velké a zastoupeny jsou jak malé obce, tak i města s vyšším 

počtem obyvatel. Šetření je zaměřeno na zjištění, kdo území využívá, kde se rekreují místní lidé 

a jak místní obyvatelstvo přijímá přijíždějící návštěvníky. 

Dále provedu analýzu zájmového území z hlediska vybavenosti cyklostezkami, 

cyklotrasami, značenými pěšími stezkami a monitoring přírodních zajímavostí, kulturně-

historických památek a folklórních akcí, které mohou být atraktivní pro návštěvníky území. 

 K cestovnímu ruchu se vztahuje také problematika druhého bydlení, proto vedlejším 

cílem je i analýza vývoje a současného stavu DB v podhůří Šumavy. Bude zkoumán jak počet 

chat, které jsou stavěny přímo za účelem rekreace, tak i počet chalup, které dříve sloužily 

k trvalému bydlení. 

Na základě analýzy modelového území se pokusím vytvořit výčet silných a slabých 

stránek, možností a hrozeb v Pošumaví, které se vztahují k problematice cestovního ruchu 

a rekreace. Tato SWOT analýza spolu s hodnocením jednotlivých předpokladů poslouží jako 

východisko pro vytvoření vlastních návrhů a produktů cestovního ruchu. 

 V úvodu předkládané práce jsem si stanovila několik hypotéz, na které se budu snažit 

nalézt při zpracovávání odpovědi. 

- Ve sledovaném území je nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení. Tato 

sféra je poddimenzovaná především z hlediska kvality ubytovacích zařízení a neodpovídá tudíž 

požadavkům jak domácí, tak zahraniční klientely. Ubytovací a stravovací zařízení jsou 
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lokalizována především do větších měst a  v turistických centrech, ve sledovaném území se 

jedná zejména o lyžařská střediska. Vzhledem k velikostnímu složení měst v Pošumaví za větší 

město považuji obec s počtem obyvatel nad 5 000. 

- Domácí obyvatelstvo je zatím lhostejné k cestovnímu ruchu. Většina turistů míří 

spíše do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava a modelová oblast zatím stojí mimo jejich 

hlavní zájem, proto místní lidé tolik nepociťují turistický tlak. V Pošumaví prozatím neproběhla 

fáze objevení, či jen částečně. Fáze objevení je první etapou Butlerova konceptu životních cyklů 

destinace. Koncept tvoří šest fází: objevení, vtažení, rozvoj, konsolidace, stagnace 

a poststagnace (tři varianty: úpadek, stabilizace, oživení). K indikátorům vývoje cestovního 

ruchu v destinaci patří např. počet návštěvníků, výdaje, intenzita a způsob propagace (Pásková, 

Zelenka 2002). S Butlerovým konceptem souvisí turistická iritace, což je „míra nevraživosti 

rezidentů ve vztahu k návštěvníkům a k vývoji CR v daném místě“ (Pásková, Zelenka 2002, str. 

296). Ukazatelem je Doxeyho iritační index, který má čtyři stupně (euforie, apatie, znechucení, 

antagonismus) a během životního cyklu destinace dochází k postupnému střídání těchto fází. 

- V podhůří Šumavy bude vyrovnaná letní a zimní sezóna. Po celý rok má tato 

oblast co nabídnout potenciálním návštěvníkům. Ve větší míře se zde však bude projevovat letní 

CR, který je zaměřen na pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku a kulturní akce konané 

především v letním období. Usuzuji také, že přírodní potenciál bude dominovat nad kulturně-

historickým. V letech 2006 a 2007 provedl CzechTourism v turistických regionech šetření 

zaměřené na monitoring návštěvníků. V Jižních Čechách i na Šumavě jak v letním tak zimním 

období je nejlákavější aktivitou poznávací a pěší turistika. Lyžování a zimní sporty se výrazněji 

projevují pouze na Šumavě v zimním období (3. místo), v Jižních Čechách se jim nevěnuje ani 

10 % návštěvníků (www.czechtourism.cz). 

- Za posledních 15 let došlo ke zvýšení počtu objektů druhého bydlení. Domnívám 

se, že ve sledované oblasti budou převažovat chalupy nad chatami, neboť chaty se vyskytují 

většinou v blízkosti větších měst, která ale v podhůří Šumavy nejsou příliš početně zastoupena. 

Modelový mikroregion se skládá především z menších obcí, odkud mladí lidé odcházeli do měst 

za prací a po smrti rodičů využívají svůj dřívější domov jako rekreační objekt. Jelikož  

Pošumaví představuje periferní oblast, nepředpokládám, že zde bude ve větší míře docházet 

k opačnému trendu, tedy k návratu důchodců do svého rodiště nebo stěhování mladých rodin, 

které hledají levné, klidné bydlení v kvalitním životním prostředí. 
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2. Terminologie a rozbor literatury 

 

Před zpracováním každé práce je nutné se seznámit s literaturou zabývající se daným tématem. 

Tato kapitola je proto věnovaná srovnání jednotlivých názorů a vysvětlení základních pojmů, 

které se používají v cestovním ruchu (dále CR). Literatura o cestovním ruchu, rekreaci 

a druhém bydlení je v současnosti rozmanitá a lze čerpat z různých zdrojů. Prvním okruhem je 

obecná literatura, která celkově pojímá problematiku CR. Dále se jedná o literaturu 

o modelovém území, diplomové a disertační práce, vzniklé např. na katedře sociální geografie 

a regionálního rozvoje (KSGRR) nebo na ústavu ochrany životního prostředí na Univerzitě 

Karlově v Praze. Důležité informace a datové zdroje týkající se cestovního ruchu lze nalézt 

na internetu (existence statistik a šetření – např. Český statistický úřad, CzechTourism). 

 Problematika CR se neřeší jen na akademické půdě, ale zabývají se jí např. správy 

národních parků a chráněných krajinných oblastí (zejména v souvislosti s ochranou území) 

(Koncept návštěvnosti Národního parku Šumava 2006), Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní 

rozvojový plán 2003, Koncepce státní politiky) nebo územní a rozvojové plány obcí. 

 

2.1 Literatura v ěnovaná cestovnímu ruchu 

 

Cestovní ruch je mladé, moderní a v současnosti i velmi ekonomicky významné odvětví 

světového hospodářství. Publikace o této problematice začaly vycházet na počátku 20. století 

a první výzkumy proběhly ve 30. letech ve skandinávských a anglosaských zemích. Od 50. let 

minulého století se cestovní ruch stal objektem zájmu vědců i v bývalém Československu. 

Kvantitativní revoluce zasáhla i odvětví cestovního ruchu, kde se od 70. let začaly uplatňovat 

exaktní metody měření a výzkumu (Šulcová 2004). 

Počátky historie cestovního ruchu můžeme datovat až do středověku, kdy do letních 

a léčebných center jezdili jen příslušníci šlechty a vyšších vrstev obyvatel. Změnu přineslo až 

18. století a francouzští osvícenci, kteří propagovali rovnost všech lidí a návrat k přírodě. To se 

odrazilo i v cestovním ruchu. Docházelo k objevování krás přírody a pohoří (Mariot 1983). 

Někteří autoři uvádí, že jisté formy cestovního ruchu můžeme nalézt již ve starověkém 

Římě, Řecku nebo Egyptě (mapy na hliněných destičkách, cestopisy, itineráře). Ve středověku 

je cestovní ruch spojený především s náboženskými poutěmi, lovem nebo zábavou. Za první 

formu cestovního ruchu v současném pojetí lze považovat návštěvy lázeňských míst, které se 

staly módní záležitostí v 16. – 18. století. 

První železniční zájezd se uskutečnil v roce 1841 a zorganizoval ho Angličan Thomas 

Cook, který v roce 1845 založil první cestovní kancelář. Po roce 1950 se díky technickému 

rozvoji zvýšila intenzita cestovního ruchu a rekreace. Cestovního ruchu se účastní již všechny 



 17 
 

vrstvy obyvatelstva a rozvoj letecké dopravy přispěl k rozšíření nabídky míst, které mohou 

cestující navštívit (Francová 2003). 

V České republice můžeme první známky cestovního ruchu najít v období renesance 

a baroka (cestopisy, cesty za vzděláním). Novodobý CR datujeme však až od roku 1900, kdy 

„Č. Šulc zorganizoval první výpravu na Světovou výstavu do Paříže“ (Francová 2003, s. 10). 

O rok později u nás vzniká první cestovní kancelář. Další rozvoj je zaznamenáván ve 

20. a 30. letech 20. století (vydávání cestopisů, léčebně-lázeňské pobyty, založení Klubu 

českých turistů, Čedoku). V této době cestovalo především bohatší obyvatelstvo, chudší lidé 

provozovali především tramping. Cestování na našem území se rozvíjí po 2. světové válce. 

Vznikají objekty pro soukromou rekreaci, podnikové chaty a rekreační střediska. Nemožnost 

vycestovat za hranice si lidé vynahrazovali chatařením a chalupařením. Od 50. let vyčleňujeme 

zvlášť zimní a letní sezónu. K prudkému rozmachu výjezdového CR dochází po otevření 

státních hranic na počátku 90. let (Francová 2003). 

Mariot (1983) tvrdí, že intenzivní rozvoj nemusí být jednoznačně způsoben zvyšováním 

finančních rezerv, rozvojem materiálně-technické základny, zrychlováním nebo růstem 

individuální dopravy, ale cestovní ruch je celým komplexem vlivů a vztahů, které formují vývoj 

společnosti. 

Jedním z možných členění můžeme cestovní ruch rozdělit do dvou základních složek. 

Jsou jimi objekt a subjekt. Objekt chápeme jako neosobní předpoklady realizace (rekreační 

prostor, materiálně-technická základna), k subjektům řadíme účastníky CR, pracovníky ve sféře 

CR, orgány a organizace v oblasti CR (Francová 2003). 

Aby mohlo docházet k rozvoji cestovního ruchu, musí být splněno několik základních 

podmínek:  

- ekonomické – rozvoj výrobních sil, příjmy, ceny, volný čas 

   - politické a bezpečnostní – mírové podmínky, bez válek a konfliktů, terorismu 

   - ekologické – příznivé přírodní podmínky, klima a ŽP, atraktivní rekreační prostor 

   - demografické – stav a složení obyvatelstva 

   - personální zabezpečení – dostatek personálu s odpovídající kvalifikací 

   - organizační – doprava, ubytovací, stravovací a sportovní zařízení, cestovní 

kanceláře, obchody, směnárny, půjčovny 

   - administrativní – víza, pasy, cla, výměna peněz 

   - zdravotní a bezpečnostní – bez hrozby nákazy, dodržování hygienických podmínek 

(Francová 2003). 

CR je velmi široký pojem, proto je těžké najít jednotnou definici, která by obsáhla 

všechny oblasti, do kterých zasahuje. Mariot (1983) říká, že se jedná o „odborný termín, příliš 

složitý, aby se dala formulovat všestranná definice“ (s. 7). Ve stejném smyslu se vyjadřuje 

i Franke (1980) – „obecně platná definice cestovního ruchu, s níž by se ztotožňovali všichni 
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teoretikové, v podstatě neexistuje“ (s. 27). Většina se alespoň shodne na tom, že do CR patří 

nejrůznější aktivity, které člověk vykonává mimo místo svého trvalého bydliště a ne za účelem 

výdělku (Franke 1980). 

Mariot (1983) proto CR vystihuje několika definicemi a každou problematickou oblastí 

se zabývá jiná věda. 

- CR je osobitý druh migrace (demografie, geografie obyvatelstva, právní vědy) 

- odvětví ekonomiky, které uspokojuje sociálně kulturní potřeby obyvatelstva 

(ekonomika, ekonomická geografie) 

- způsob trávení volného času mimo místo svého trvalého bydliště (sociologie, 

geografie cestovního ruchu) 

Cestovní ruch definujeme jako specifickou formu mechanického pohybu obyvatelstva. 

Slouží k uspokojování některých potřeb obyvatelstva – změna místa, poznávání, odpočinek 

nebo seberealizace (http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch16.html). Cestovní ruch 

zahrnuje ubytování, stravování, rekreaci, dopravu a služby pro turisty, nezařazuje se do něj však 

cestování za zaměstnáním. 

Podle Výkladového slovníku cestovního ruchu od autorů Pásková, Zelenka  (2002) je 

cestovní ruch „komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků, souhrn procesů 

budování a provozování zařízení se službami včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby 

zajišťují, aktivit, spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů, souhrn politických 

a veřejně-správních aktivit (politika, propagace, regulace, mezinárodní spolupráce) a reakce 

místní komunity a ekosystémů“ (str. 45). 

Tittelbachová (2007) považuje CR za mnohostranné odvětví, které zahrnuje „zejména 

dopravu, turistická zařízení poskytující ubytování a stravování, další infrastrukturu cestovního 

ruchu, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby, turistický informační systém a další 

služby spojené s tzv. doprovodnými programy“ (s. 1). Systémově koncipovaný rozvoj CR 

neznamená jen hospodářský přínos, ale napomáhá udržet tradice a kulturu, chránit životní 

prostředí a posílit národní identitu. Ovlivňuje zaměstnanost a druhotně také řadu dalších odvětví 

a sektorů (doprava, obchod, stavebnictví, bankovnictví, telekomunikace, kultura, sport). Je 

„důležitým činitelem v socioekonomickém rozvoji regionů, významně posiluje místní rozpočty 

a podporuje investiční aktivitu“ (s. 1). 

Problematikou cestovního ruchu se zabývá též Rusková, Štýrský (1997). Štýrský 

cestovní ruch definuje jako „druh služby, která má stoupající ekonomický i kultivační význam“ 

(s. 111).  K jeho existenci musí být splněny speciální předpoklady. Tím nejdůležitějším je 

území, kde se cestovní ruch odehrává.  V každém místě se vždy něco děje. Je to tedy prostor 

s atmosférou, která na člověka různě působí. Zejména moderní turismus dokazuje, že lidé mají 

zájem o zážitky, potřebu identifikovat se s prostředím a pochopit ho. CR může být také chápán 

jako „specifická forma, která má příslušné územní, populační i hospodářské důsledky“ (s. 112). 
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Světová turistická organizace (World Tourism Organization, UNWTO) cestovní ruch 

definuje jako aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících 

v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či jiným 

účelem (http://www.world-tourism.org). 

Cestovní ruch koncentruje cestující do významných rekreačních středisek nebo regionů. 

Tyto oblasti většinou disponují kvalitními přírodními podmínkami, zajímavými kulturně-

historickými pamětihodnostmi a minimálním poškozením lidskou činností. 

Podle Mariota (1983) můžeme cestovní ruch rozdělit do dvou rovin. Do první 

zařazujeme východiskové a cílové místo, které rozdělují území na dva funkční póly, mezi nimiž 

existují určité vazby. Druhou rovinu poté tvoří interakce cestovního ruchu s prvky krajinného 

systému, jež mají charakter přímých a zpětných vazeb (přímé – podmíněnost CR na kvalitě 

krajiny, zpětné – vliv CR na změny ve funkčním využívání a struktuře krajiny). Na základě 

tohoto poznatku přichází s novou definicí, kde „CR je společenskou aktivitou, která podmiňuje 

přemísťování obyvatelstva do částí krajinné sféry, charakterizovaných interakcemi krajinných 

prvků, schopnými vyvolat dočasnou změnu místa pobytu“ (s. 11). 

Můžeme tedy říct, že cestovní ruch se zabývá: 

- aktivitami účastníků CR 

- procesy souvisejícími s budováním a provozováním zařízení CR 

- aktivitami spojenými s rozvojem a ochranou zdrojů CR 

- souhrnem politických a veřejně správních aktivit (propagace, regulace) 

- mezinárodní spoluprácí 

- reakcí místních komunit a ekosystémů. 

„Vymezení prostoru na základě státních hranic evokuje vznik národního CR, na jehož 

území se realizuje aktivní cestovní ruch (ACR), domácí (DCR) a pasivní (PCR) (příloha 3). 

Aktivní cestovní ruch importuje devizové prostředky, domácí cestovní ruch finanční prostředky 

alokuje uvnitř státu z místa bydliště do místa pobytu i tranzitu. Pasivní cestovní ruch exportuje 

alikvotní část příjmů za hranice státu a alikvotní částka příjmů zůstává na území státu“ 

(Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001, s. 16). 

Jiný název pro ACR je incoming nebo příjezdový cestovní ruch a představuje příjezdy 

návštěvníků do hostitelské země. PCR neboli outgoing, výjezdový CR definujeme jako „souhrn 

cest, při nichž občané daného státu vyjíždějí jako účastníci CR za jeho hranice“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 209). 

 

Geografie cestovního ruchu je hraniční a syntetická věda, zabývající se studiem 

zákonitostí prostorových aspektů interakce mezi CR a rekreací na straně jedné a krajinou na 

straně druhé, zákonitostmi a faktickým rozmístěním CR v oblastech různé hierarchie, studiem 

činitelů rozvoje CR. Provádí analýzu vlivu CR na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství 
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v oblasti jeho realizace, vyhodnocuje oblasti z hlediska možných a vhodných forem CR 

s ohledem na přírodní, kulturní, společenské podmínky, ochranu ŽP a hospodářský rozvoj 

(Pásková, Zelenka 2002). 

Navazuje na poznatky přírodních, ekonomických a společenských věd 

(http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch16.html). Mezi ty nejdůležitější patří 

geografie, technologie, ekonomika a marketing cestovního ruchu. Úkolem geografie je 

inventarizace a popis turistických atraktivit, poskytování informací návštěvníkům a studium 

vztahů mezi regiony, územním, regionálním plánováním a regionálním rozvojem. Technologie 

cestovního ruchu vytváří produkty, aplikuje informační systémy a zavádí  nové postupy. 

Ekonomika cestovního ruchu sleduje toky finančních prostředků, investic a vznik pracovních 

příležitostí. Marketing cestovního ruchu se snaží  nalézt nejvhodnější způsoby prodeje produktů 

(Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). 

Geografie cestovního ruchu studuje obecné zákonitosti, rozmístění CR a zabývá se 

několika skupinami problémů (http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch16.html): 

- vyhodnocování faktorů a podmínek obecně i v konkrétních podmínkách 

- analýza cestovního ruchu jako specifické formy migrace obyvatelstva 

- vliv cestovního ruchu na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství 

- vyhodnocování oblastí pro různé formy cestovního ruchu 

 

Šumava a její podhůří je oblast s relativně nepoškozeným přírodním prostředím, o čemž 

svědčí právní ochrana formou Národního parku, Chráněné krajinné oblasti i Biosférické 

rezervace Šumava. Při realizaci cestovního ruchu v této oblasti je nutné brát ohledy na okolní 

krajinu a snažit se do ní příliš nezasahovat, popřípadě pouze minimálně, aby nedošlo 

k poškození krajinného rázu. Situaci, kdy CR svou činností ničí předpoklady pro svou vlastní 

existenci, označujeme jako turistická past. 

Krajinný ráz „zahrnuje nejenom vizuální aspekty krajinné scény, projevující se navenek 

estetickou atraktivností, ale také ochranu přírodních a kulturně-historických hodnot 

spoluvytvářejících specifický ráz krajiny“ (Vorel 2007, s. 16). Nevhodnými zásahy do krajiny 

může dojít k fyzické degradaci nebo likvidaci přírodní či kulturní hodnoty (odstranění, změnění 

znaku, snížení dojmu). Kromě degradace estetických hodnot může docházet i k vizuálnímu 

znečištění krajiny (př. stožáry a věže telekomunikačních zařízení, inženýrské stavby, projev 

suburbanizace – osamocené stavby ve volné krajině). Ochrana krajinného rázu by měla být 

zaměřena na ochranu „takových přírodních a estetických hodnot, které spoluvytvářejí specifický 

ráž určitě části krajiny“ (Vorel 2007, s. 17). Jejím cílem by mělo být „zachování 

neobnovitelných hodnot, které vytvářejí specifický kulturní charakter a estetickou atraktivnost 

krajiny“ (Vorel 2007, s. 17). 
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Všechny aktivity v lokalitě by měly spět k trvale udržitelnému rozvoji (TUR), což je 

„rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a současně nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystému“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 302). Cílem by měl být „takový rozvoj, který zajistí 

rovnováhu mezi třemi základními pilíři rozvoje: sociálním, ekonomickým a environmentálním“ 

(Miškovský 2007, s. 6). „Udržitelný cestovní ruch hraje důležitou roli při zachování a posílení 

kulturního a přírodního dědictví ve stále větším počtu oblastí, od umění k místní gastronomii, 

řemeslům či ochraně biologické rozmanitosti“ (Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 

na období 2007-2013, s. 6) 

Základní podmínkou dlouhodobě TUR je optimalizace vlivu CR (maximalizace 

žádoucích a zároveň minimalizace nežádoucích dopadů). Měl by respektovat místní životní styl 

a zvyky, neboť ty tvoří důležitý aspekt přitažlivosti daného místa, snažit se o šetrné využívání 

zdrojů, snížení nadměrné spotřeby a znečišťování, zachování rozmanitosti (biologické, 

společenské, kulturní, ekonomické). 

Vlivem CR na různé složky krajiny se zabývá článek od autorů Pásková, Zelenka 

(2007). Mezi pozitivní vlivy řadí podporu alternativního zemědělství, upadajících řemesel, 

využívání chátrajících areálů, zabraňování vylidňování venkova, zvýšení intenzity ochrany 

krajiny, růst kulturní identity nebo zvyšování přístupnosti a prostupnosti území i pro místní 

obyvatele. K negativním dopadům patří růst mobility, což vede k nárůstu skleníkových plynů 

a rozšiřování nemocí, stírání rozdílů mezi kulturami, turistická urbanizace, pokles biodiverzity. 

Z uvedených bodů vidíme, že CR může při správném řízení napomáhat regionálnímu rozvoji, 

ovšem musíme se též snažit o minimalizaci negativních vlivů, jež mohou vést ke snížení 

atraktivity daných oblastí. 

Jako nástroj k dosažení udržitelnosti CR byl koncipován Národní systém certifikace 

ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu. Garantuje ho Ministerstvo životního prostředí ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Systém certifikace je též nástroj k naplňování 

Koncepce státní politiky CR 2007-2013. K jeho hlavním cílům patří vytvořit jednotnou národní 

značku (zelená hvězdička) pro označování ekologicky šetrných služeb a produktů CR, 

motivovat podniky k získání značky a veřejnost k preferování takto označených turistických 

služeb a produktů. Systém propojí existující národní i mezinárodní systémy, normy a značky, 

případně je doplní a rozšíří. Aktivity systému dělíme do sedmi skupin: 

- supervize a monitoring (zřízení Řídícího výboru) 

- pravidla (vytvoření pravidel hodnocení ekologické šetrnosti CR) 

- certifikace, verifikace, kontrola (stanovení mechanismů vydávání a registrace 

udělených certifikátů, měření a ověřování dosažených indikátorů) 

- informace, poradenství, vzdělávání (informování odborné veřejnosti, státní správy 

a samosprávy, poskytování poradenských a konzultačních služeb) 
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- motivace a pobídky (příprava motivačních a pobídkových mechanismů, které zapojí 

co nejvíce subjektů) 

- marketing (realizace propagačního, medializačního plánu směrem k odborné 

a cestovatelské veřejnosti) 

- pilot (ověřování pravidel a mechanismů v  praxi) (www.eceat.cz/public/docs/ 

ekocertifikace_material_8_05.doc). 

Nástrojem TUR je především návštěvnický management. Jedná se o „soubor řídících 

technik a nástrojů, používaných soukromými i veřejnými subjekty CR za účelem usměrňování 

toků návštěvníků a preventivně i ovlivňování způsobu jejich chování na území destinace“ 

(Pásková, Zelenka 2002, s. 191). Návštěvnický management tvoří součást destinačního 

managementu, který Majerová (2002) definuje jako „soubor technik, nástrojů a opatření 

používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu 

a regulaci cestovního ruchu“ (s. 102). Destinační management by měl směřovat k vytváření 

udržitelných a konkurenceschopných produktů CR, k omezování nadměrné koncentrace turistů 

do ekologicky zranitelných lokalit, k používání společného loga, informačně-rezervačního 

systému, tvorbě cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti 

cestovního ruchu (Majerová 2002, Pásková, Zelenka 2002, Pásková, Zelenka 2007). 

Produkt stojí na vrcholu marketingového mixu. „Produktem rozumíme to, co lze na trhu 

nabídnout k pozornosti, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo 

potřebu druhých lidí. Řadíme sem jak předměty fyzické, tak také služby, myšlenky, organizace, 

osoby, kulturní výtvory, přírodní atraktivity“ (Tittelbachová 2007, s. 1). Charakterizuje ho 

kvalita, provedení, styl, design a značka. „Design a značka vymezují produkt na trhu, zvyšují 

jeho konkurenceschopnost a pomáhají návštěvníkovi při orientaci v nejrůznějších nabídkách“ 

(Tittelbachová 2007, s. 1). Největší problém nabídky a tvorby produktů CR spočívá 

v nedostatku investičního kapitálu pro realizaci turistických projektů. Produkty se musí vytvářet 

v daných regionech spoluprací podnikatelských subjektů, regionálních zájmových sdružení 

a orgánů veřejné správy. Vytvořené produkty by měly „zohledňovat limity návštěvnosti 

chráněných území tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení“ (Koncepce státní 

politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013, s. 38).  

Udržitelný cestovní ruch je „cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, 

kulturní a sociální prostředí“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 302). Řadíme ho mezi „měkký“ CR 

(jeho opakem je „tvrdý“ CR). Kritérium tvrdosti se vztahuje k ohleduplnosti aktivit cestovního 

ruchu k životnímu prostředí. Měkký CR „minimalizuje vliv nežádoucích aktivit spojených 

s cestovním ruchem na místní komunitu a životní prostředí“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 173). 

Tento druh cestovního ruchu má výraznější vazbu na lokální společnost a respekt k místnímu 

prostředí. Zaměřuje se především na poznávání prostředí a vytváří minimální tlak na výstavbu 

infrastruktury CR (např. agroturistika s pobytem na rodinných farmách). K rysům měkkého CR 
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patří malé měřítko, vysoká specifičnost nabízeného produktu, využívání místních zdrojů 

a spolupráce s lokálními producenty. 

Většinu území modelového mikroregionu můžeme považovat za venkovský prostor, 

neboť téměř 70 % obcí představuje obce do 500 obyvatel. Proto je tato oblast vhodná pro různé 

formy venkovské turistiky (agroturistika, ekoagroturistika, hipoturistika, cykloturistika). 

Venkovské oblasti nazýváme též rurální a charakterizuje je malá hustota obyvatelstva, 

vzdálenější malá sídla a zastavěná rozloha méně než 20 % (Pásková, Zelenka 2002). Rozvoj 

venkovského CR zaujímá v Česku dva rozměry. Na jedné straně venkov představuje významný 

potenciál v turistické nabídce, na straně druhé CR přispívá ke stabilizaci a ekonomické podpoře 

tamního obyvatelstva (Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013). 

Se stejným názorem se setkáváme i u Tittelbachové (2007) a já s ním též souhlasím. Pokud lidé 

najdou na venkově zaměstnání, ztratí důvod odcházet za prací do měst. 

Rozvoj cestovního ruchu si za cíl klade většina obcí ve svých rozvojových strategiích. 

Venkovskými regiony a jejich podporou se zabývá i regionální politika státu (zákon č 248/99 

o podpoře regionálního rozvoje). „Pro sociální a ekonomický rozvoj jsou jedním 

z nejdůležitějších opatření investice do obnovy vesnic a jejich infrastruktury, rozvoje služeb 

a zejména podpora cestovního ruchu“ (Majerová 2002, s. 98). Cestovní ruch ovšem není stále 

považován za adekvátní náhradu tradičního využití venkova. Důvodem je jeho sezónnost, 

závislost na motivacích návštěvníků a nepotřebnost kvalifikovaných pracovních sil (Majerová 

2002). S tvrzením Majerové (2002), že CR nevyžaduje zaměstnávání kvalifikovaných 

pracovníků, nesouhlasím. I zaměstnanci ve službách cestovního ruchu musí mít určitou míru 

vzdělanosti. Zejména v oblasti řízení a managementu se pohybují osoby s vysokoškolským 

vzděláním. Cestovní ruch vytváří široké spektrum zaměstnanosti, od vysokých odborníků po 

nekvalifikované pracovní síly (Beránek 2008) 

Venkov nebyl dlouho považován za destinaci cestovního ruchu, možnost využít jeho 

kvalit se objevila až v souvislosti s rozvojem postižených regionů a tím i uchování hodnot 

kulturní krajiny. Ovšem i venkovský CR může mít negativní dopady na životní prostředí, proto 

je potřeba respektovat potenciál ekologické udržitelnosti a standardizace ubytovacích 

a stravovacích zařízení by měla být eko-standardizací (Majerová 2002). 

Podle Národního rozvojového plánu (2003) může venkovská turistika napomoci oživení 

problematických regionů jako jsou severomoravské okresy (Bruntál, Jeseník, Šumperk, Vsetín), 

oblast Českomoravské vrchoviny nebo bývalé vojenské újezdy podél německo-rakouských 

hranic (Šumava, Novohradské hory). Infrastruktura, která vznikla pro účely CR, přispívá 

k místnímu rozvoji a vytváří pracovní místa i v oblastech průmyslového či venkovského úpadku 

(Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013). 

Nejvýznamnější částí venkovské turistiky je agroturistika, jež se váže na zemědělskou 

činnost a farmy. Pásková, Zelenka (2002) definují agroturistiku jako „turistické nebo rekreační 
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pobyty na venkově na rodinných farmách, jejichž hlavní náplní je poznávání alternativního 

způsobu života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na zemědělských činnostech 

a aktivní odpočinek“ (s. 14). Ubytování má omezené kapacity a realizuje se zejména 

v rodinném zázemí. „Hlavní atraktivitou je rozsáhlá a tichá krajina, čistý vzduch, pracovní 

aktivity, zvyky a folklór“ (Majerová 2002, s. 100). 

Agroturistika úzce souvisí s ekoturistikou, která se zaměřuje na vyznávání 

alternativního životního stylu, pěší turistikou, cyklistikou, myslivostí, rybolovem, studiem 

přírody a jejím fotografováním, jízdou na koních nebo výlety na běžkách. K venkovskému 

cestovnímu ruchu se pojí ještě další pojmy, a to etnografický CR (poznávání tradičních 

venkovských aktivit a životního stylu, lidové architektury a tradic), badatelský (výzkum 

bývalých vojenských újezdů, chráněných území), náboženský (účast na poutích, návštěva 

sakrálních památek, rituálních míst, pohřebišť, hřbitovů) nebo silvoturistika (odehrává se 

v lesním prostředí – naučné, značené stezky nebo neznačené pěšiny, má výchovně vzdělávací 

charakter) (Majerová 2002, s. 101). 

Ze zahraničních autorů se šetrnými formami turistiky, zejména ekoturistikou, zabývá 

Weaver (2001, 2003). Obě knihy obsahují jak obecné věci týkající se této problematiky 

(principy, typy, vlivy ekoturismu, plánování, politika, organizace, výzkum), tak i příklady 

regionálních výzkumů. Politické otázky a dopady na CR řeší ve své knize M. C. Hall (1994). 

Problematika venkovského cestovního ruchu není v České republice zatím dostatečně 

systémově ošetřena. Státní politika CR nevytvořila podmínky k efektivnímu využití tzv. 

destinačního managementu (Majerová 2002). 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013 navazuje na 

Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2002–2007. Východiskem pro české 

koncepce se staly koncepce cestovního ruchu z vyspělých evropských zemích, které stojí na 

čtyřech základních pilířích: 

1) tvorba konkurenceschopných turistických programů a produktů, založených  na 

atraktivnosti, jedinečnosti a šetrně využívajících životní prostředí 

2) existence kvalitní základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR 

3) příprava odpovídající marketingové podpory (reklama, propagace, prodej) 

4) flexibilní organizační struktura CR. 

Koncepce na období 2002-2007 byla na počátku roku 2005 aktualizována a zkrácena do 

roku 2006 (v souladu s plánovacím obdobím EU). Jsou v ní formulovány dlouhodobé základní 

cíle v oblasti cestovního ruchu: 

- zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického přínosu odvětví CR 

- snížení nezaměstnanosti 

- rozvoj regionů 

- rozvoj malého a středního podnikání (MSP) 
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 Tyto cíle se staly východiskem při formulování návrhu Koncepce na další období 

(2007-2013).  Návrh byl koncipován v souladu s Národním rozvojových plánem ČR, Národním 

strategickým referenčním rámcem a vychází také ze Strategie regionálního rozvoje a Politiky 

územního rozvoje (Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013). 

 O koncepčním přístupu státu k podpoře CR můžeme hovořit až od poloviny 90. let. 

Podpora směřuje ke dvěma klíčovým aktérům v oblasti CR, a to k soukromému a veřejnému 

sektoru. 

Jedním z hlavních cílů je zkvalitnění a rozšíření nabídky základní a doprovodné 

infrastruktury. Myslím si, že zejména tomuto bodu by měla být věnována pozornost, jelikož bez 

základní turistické infrastruktury není efektivní rozvoj CR možný. Na nedostatek sportovních 

a kulturních zařízeních v oblasti Šumavy i Jižních Čech návštěvníci upozorňovali již při 

výzkumu CzechTourismu (Hrdina 2006). Nedostatečná vybavenost středisek objekty na trávení 

volného času snižuje jejich konkurenceschopnost. Též infrastruktura na cyklotrasách a stezkách 

neodpovídá požadovaným standardům. 

 

K oblasti cestovního ruchu se vztahuje několik základních pojmů. CR jako mladé 

odvětví většinou přebírá odbornou terminologii z jiných oborů (Mariot 1983). Nejprve uvedu 

rozdíl mezi pojmem návštěvník a turista. UNWTO návštěvníka definuje jako osobu, cestující 

do jiného místa, než je místo jejího obvyklého pobytu, na dobu nepřevyšující 12 po sobě 

jdoucích měsíců, přičemž účel návštěvy je jiný než výkon činnosti odměňované z navštíveného 

místa. Turista je podle nich cestující, který se zdrží v navštíveném místě alespoň 24 hodin 

za účelem využití volného času a v tomto místě též přespí v hromadném nebo soukromém 

ubytovacím zařízení. Můžeme se setkat i s pojmem výletník (jednodenní návštěvník), což je 

návštěvník, který nepřespí v dané zemi nebo v navštívené turistické destinaci ve veřejném nebo 

soukromém ubytovacím zařízení (http://www.world-tourism.org). „Zdrží se v navštěvované 

zemi pouze jeden den, aniž by v této zemi přenocoval“ (Francová 2003, s. 18). 

Mezi nejdůležitější pojmy patří druhy a formy CR (grafické znázornění jejich členění 

uvádím v příloze 4 a 5). Formy cestovního ruchu klasifikuje většina autorů podle motivace 

účastníků, u druhů CR naopak rozhoduje délka trvání, rozložení během roku, teritoriální 

rozmístění vliv na životní prostředí, využívání zdrojů, organizovanost návštěvníků 

a hromadnost (Pásková, Zelenka 2002). 

Se stejným názorem se setkáme u Mariota (1983), který říká, že přemísťování obyvatel 

má rozdílné motivy, délku trvání, charakter, realizaci nebo může přesahovat státní hranice. 

Vztah mezi druhem a formou CR není podle něj ještě zcela dořešen. Rozdíl spočívá v tom, že 

formy se vyčleňují podle převládající činnosti, zatímco u vymezení druhů se používají 

kvalitativní znaky. 
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Druhy cestovního ruchu můžeme také určit podle místa, kde se aktivity odehrávají. 

Rozeznáváme tedy městskou, vysokohorskou turistiku, CR v okolí vodních ploch nebo v rámci 

významných kulturních center. Podle tohoto dělení vymezujeme i venkovský CR, který se 

lokalizuje v oblasti venkova s nízkou hustotou zalidnění (Majerová 2002). Tímto pojmem 

označujeme druh CR „s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na venkově, 

s ubytováním v soukromí nebo v menších hromadných ubytovacích zařízeních“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 309). 

K formám CR Mariot (1983) uvádí ještě jeden pojem, a to rekreační aktivity, které 

nejsou jednoznačně definovány. Můžeme říct, že je to široká škála aktivit, které se člení na 

základě dvou kritérií – prostorového a časového aspektu (tab. 1). 

 

Tab. 1: Členění rekreačních aktivit 

Prostorový aspekt 
Časový aspekt 

lokální teritoriální 

celoroční 
chataření 

míčové hry 
pasivní odpočinek 

turistika 
myslivost 

sezónní 
- letní 

 
zahrádkaření 

 
mototuristika, cykloturistika 

rybolov, vodní sporty 
horolezectví 

- zimní bruslení lyžování 
sáňkování 

Zdroj: Mariot (1983) 

 

 V této práci často zmiňuji další termín, a to rekreace. Rekreaci řadíme k formám CR, 

která se uskutečňuje většinou nedaleko bydliště (např. druhé bydlení). Jejím cílem je regenerace 

životních sil účastníků cestovního ruchu. Součástí může být též aktivní pohyb, účast na různých 

akcích nebo cestování (Pásková, Zelenka 2002). „Pojem rekreace se používá nejednoznačně, 

v nejširším smyslu pro označení činností vykonávaných ve volném čase za účelem regenerace, 

relaxace, kompenzace a zábavy. Plní řadu funkcí, např. zdravotně preventivní, léčebnou 

a rehabilitační, slouží jako prostředek navázání společenských kontaktů a přátelských svazků. 

Má kognitivní, výchovný význam a umožňuje nácvik určitých dovedností použitelných 

i v běžném každodenním životě“ (Velký sociologický slovník 1996, s. 919). Podobnou definici 

uvádí též Francová (2003) – „fyzický a duševní odpočinek, osvěžení, zotavení. Je součástí CR. 

Na druhé straně však jeho rámec přesahuje, protože zahrnuje i odpočinkové aktivity v místě 

bydliště“ (s. 12). „Stále stoupá význam rekreace v přírodě, fungující jako kompenzace 

narušeného městského prostředí. Do budoucna lze však počítat i s tendencí zvýšených nároků 

na rekreaci venkovského obyvatelstva. Rozšiřování rekreace v přírodě má však i negativní 
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ekologické důsledky, zejména v oblastech s vysokou koncentrací“ (Velký sociologický slovník 

1996, s. 919). 

Za aktivní formu cestovního ruchu považujeme turistiku, kdy se účastníci pohybují 

vlastní silou nebo s pomocí zvířat. Jedná se o pobyty v přírodě a turisté se spokojí 

s jednoduššími formami ubytování i stravování (stan, ubytovna, vlastní jídlo). U turistiky 

rozeznáváme několik forem, např. pěší turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika, 

silvoturistika, speleoturistika, hipoturistika, dobrodružný CR, vodní turistika nebo běh na lyžích 

(Pásková, Zelenka 2002, Francová 2003). 

Odlišné dělení druhů a forem CR uvádí Francová (2003). Druhy člení do 4 kategorií, 

a to z hlediska realizace – domácí, zahraniční (aktivní, pasivní, tranzitní, mezinárodní), způsobu 

účasti a formy úhrady nákladů – volný, vázaný, podle způsobu a organizace zabezpečení 

průběhu – organizovaný (individuální, skupinový), neorganizovaný, a z hlediska délky účasti – 

krátkodobý, dlouhodobý. Formy rozděluje na základní (rekreační, kulturně-poznávací, 

sportovně-turistický, lázeňsko-léčebný) a specifické (např. kongresový, cykloturistický, 

náboženský, dobrodružný, povodňový nebo hazardní). 

Dalším důležitým pojmem, který slouží k určení potenciálu určitého území, jsou 

předpoklady cestovního ruchu. Jde o „souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich 

mnohaúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 231). Ovlivňují vznik, rozvoj, rozsah a rozmístění cestovního ruchu. Můžeme 

je rozčlenit do třech základních skupin: selektivní, lokalizační a realizační. Tyto skupiny se ještě 

dále dělí. Podrobnější schéma je znázorněno v příloze 6. Toto rozčlenění jsem si zvolila pro 

jeho přehlednost a srozumitelnost ke zhodnocení základního potenciálu zkoumaného území. 

 Rusková, Štýrský (1997) uvádí podobné dělení. „Význam cestovního ruchu lze hodnotit 

také podle jeho předpokladů. Jsou dány přírodními, společensko-kulturními, historickými 

a turisticko-sportovními zvláštnostmi a možnostmi“ (s. 109). Geografie cestovního ruchu se 

zaměřuje na hodnocení tří okruhů: realizační podmínky, analýzu lokalizačních podmínek, které 

rozhodují o funkčním využitím z hlediska přírodních, kulturně-historických, společenských 

faktorů, a hodnocení stimulačních faktorů, které rozděluje na objektivní (politická situace, 

ekonomická aktivita, kvalita životního prostředí, ekonomické a demografické předpoklady) 

a subjektivní (psychologické faktory, kulturní úroveň, propagace, reklama, módnost). Důraz na 

poznání musí být v co nejširších souvislostech, neboť se v současné době stále více začínají 

uplatňovat méně tradiční druhy CR (montanistika, agroturistika, trekking). 

 Předpoklady cestovního ruchu se zabývá i Kopšo (1980). Rozděluje je na přírodní, které 

tvoří charakter přírodního prostředí krajiny, a uměle vytvořené (podmínky vytvořené 

člověkem). V širším smyslu sem řadí i dopravní podmínky a materiálně-technickou základnu 

CR. „Přírodní podmínky nejvíce ovlivňují morfologické a klimatické činitele, jelikož mají 

bezprostřední vliv na využití krajiny v cestovním ruchu“ (Kopšo 1980, s. 45). Uměle vytvořené 
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podmínky dělí na lokalizované a organizované. Lokalizované jsou spjaté s určitým místem 

a řadí mezi ně architektonické památky, muzea, galerie, obrazárny, kulturní zařízení, 

archeologické památky, městské památkové rezervace, moderní, lidovou architekturu, folklor, 

lidové výtvarné umění, památníky, památná místa a historická bojiště. Organizované podmínky 

představují politické, sportovní, společenské akce, které se opakují. Patří sem festivaly, hudební, 

folklorní slavnosti, výstavy, veletrhy, kongresy, sympózia, konference a sportovní soutěže. 

„Vyhodnocením předpokladů CR byly určeny hlavní směry rozvoje cestovního ruchu“ (s. 162). 

 Odlišný přístup k potenciálům cestovního ruchu zaujímá Štěpánek, Kopačka, Šíp 

(2001), kteří tvrdí, že „cestovní ruch jako obecně pojatý objekt představuje reálný 

socioekonomický volný systém, jehož základními stavebními prvky jsou subsystém nabídky, 

subsystém poptávky, subsystém realizační a vazby mezi nimi představují toky turistů, služeb, 

informací a finančních prostředků“ (s. 14). Tyto vazby vyvolávají vznik složitého 

socioekonomického procesu, který probíhá v geografickém prostředí a čase. Každé prostředí má 

dva základní potenciály CR – absorpční a difúzní. Absorpční potenciál ovlivňuje návštěvnost 

místa, zatímco difúzní nutí lidi opouštět místo svého trvalého bydliště a podílet se na cestovním 

ruchu. 

 Lokalizační subsystém nabídky rozdělují na primární (přírodní a společenské 

atraktivity), sekundární (potenciál vztahující se k budování a k vybudované materiálně 

technické základně) a terciérní potenciály (organizace, řízení, rozvoj podnikatelské sféry, 

vzdělávací činnost, marketing). Do selektivního subsystému poptávky zařazují kvalitu životního 

prostředí, úroveň předkládané nabídky a životní úroveň (Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). Životní 

úroveň chápou jako „stupeň uspokojování životních, tj. hmotných a duchovních potřeb lidí 

a jako souhrn podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány“ (Franke 1980, s. 14). Třetí 

skupinou je realizační subsystém, který představuje trh cestovního ruchu (Štěpánek, Kopačka, 

Šíp 2001). 

 Potenciál CR se vždy vztahuje k určitému území a vyjadřuje jeho způsobilost 

poskytnout podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Člení se na přírodní potenciál a potenciál 

vytvořený činností člověka. Antropogenní vlivy mohou být přitom pozitivní nebo negativní. 

Přírodní předpoklady tvoří fyzicko-geografické prvky krajinného systému (reliéf, klima, 

vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo). Antropogenní můžeme rozdělit do dvou skupin – kulturně-

historické a společenské. Do kulturně-historických předpokladů řadíme objekty související 

s historií a kulturou společnosti (stavební památky, lidová kultura, muzea), pod společenské 

poté ostatní činitele vytvořené člověkem (kulturní, sportovní akce) (Mariot 1983). 

 K realizačnímu potenciálu se vztahuje pojem materiálně-technická základna (MTZ), což 

je „souhrn hmotných prostředků, které slouží k realizaci účasti na cestovním ruchu a k tvorbě 

a realizace služeb pro účastníky cestovního ruchu“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 172). Mariot 

(1983) ji definuje jako „zařízení, která umožňují účast obyvatel na cestovních ruchu, protože 
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poskytují podmínky pro uspokojování každodenních i speciálních potřeb jeho účastníků“ 

(s. 28). 

Vyčleňuje pět skupin zařízení: 

  - ubytovací (hotely, penziony, chaty, kempy) 

  - stravovací a zábavná (restaurace, vinárny, kavárny, bary) 

  - dopravní (lanovky, vleky, parkoviště) 

  - cestovní kanceláře 

- zařízení  pro  poskytování  speciálních  služeb (kulturní, společenská zařízení, 

sauny, koupaliště…) 

 Nejvýznamnější složku materiálně-technické základny tvoří podle Kopši (1980) 

ubytovací zařízení, což jsou „ubytovací objekty nebo ubytovací prostředky, které slouží 

k přechodnému ubytování mimo trvalé bydliště“ (s. 58). Význam má též ubytování ve vlastních 

rekreačních zařízeních (chaty, rekreační domy). Kopšo do MTZ řadí ještě cestovní kanceláře, 

zařízení stravovací a sportovně-technické (koupaliště, pláže, hřiště pro míčové hry). 

Na základě údajů o využívání materiálně-technické základny můžeme usuzovat 

o objemu, struktuře, časovém průběhu a teritoriálním rozložení cestovního ruchu. 

Pásková, Zelenka (2002) se zmiňují ještě o infrastruktuře CR, kterou považují 

za „souhrn organizačně technických předpokladů pro uspokojování potřeb účastníků CR v dané 

destinaci“ (s. 120). Řadíme sem např. dopravu, zásobování vodou, elektřinou, komunikace, síť 

obchodů nebo banky. Kvalita infrastruktury ovlivňuje prožitky návštěvníků, kteří jsou sice 

motivováni atraktivitami CR, ovšem zároveň jsou závislí na poskytovaných službách. 

Za atraktivity považujeme zajímavé přírodní úkazy, příznivé přírodní podmínky, 

kulturní památky, kulturní, sportovní, profesní, společenské a náboženské akce. Určité 

atraktivity, na jejichž vzniku se podíleli lidé, tvoří součást turistické infrastruktury (např. vysoké 

mosty, vysokohorské železnice) (Pásková, Zelenka 2002). 

 

 K cestovnímu ruchu a rekreaci se váže téma druhého bydlení (DB), které definujeme 

jako „souhrn jevů a procesů spojených s objektem, který je přechodným místem pobytu 

vlastníka či uživatele, využívajícího tento objekt převážně k rekreačním účelům“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 69). I této problematice se věnuje mnoho českých a zahraničních autorů. „Již 

od poloviny 80. let minulého století se považuje druhé bydlení za součást cestovního ruchu a za 

důležitý prvek tuzemské rekreace“ (Vágner 2003, s. 99). 

Na KSGRR se tímto tématem zabývá především D. Fialová a J. Vágner, kteří se tomuto 

tématu věnovali již ve svých diplomových (DP) a disertačních pracích (DisP) – DP Současný 

stav a perspektivy rekreačních lokalit v těsném zázemí Prahy (Fialová 1992) a DisP 

Transformace druhého bydlení (v zázemí Prahy) (Fialová 2000), DP Současný stav 

a perspektivy rekreace na Berounsku (se zaměřením na individuální krátkodobou rekreaci 
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a region Hostomicko) (Vágner 1994) a DisP Geografické aspekty druhého bydlení v České 

republice (Vágner 1999). Druhé bydlení bylo řešeno i v dalších diplomových pracích, např. 

J. Bělohlavová (2002). 

„Ke sledování problematiky druhého bydlení je možné přistupovat z několika různých 

úhlů pohledu“ (Fialová 2003, s. 107). Za prvé ho chápeme jako součást sídelního systému, 

„neboť objekty druhého bydlení představují v Česku zhruba 20 % všech obytných staveb“ 

(Fialová 2003, s. 107). 10 % vzniklo přímo za účelem rekreace, 10 % transformací obytné 

funkce na rekreační. Druhé bydlení řadíme také mezi formy cestovního ruchu (součást 

venkovského CR), přistupujeme k němu z hlediska vlivu na životní prostředí (krajinotvorný 

prvek) nebo ve spojitosti s výzkumem životního stylu obyvatelstva (Fialová 2003). 

„Pod pojmem druhé bydlení se skrývají převážně objekty určené k rekreačním účelům, 

případně může jít i o druhý byt či dům, který jeho majitelé nevyužívají k trvalému bydlení“ 

(Boušová, 2007). 

Objekty DB můžeme rozdělit zjednodušeně na chaty a chalupy. Rekreační chalupa je 

„objekt využívaný k rekreaci, původně sloužící k bydlení a vyňatý nebo nevyňatý z bytového 

fondu“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 112). Dříve se chalupy využívaly k rodinné rekreaci, dnes 

můžeme pozorovat trend návratu k jejich původnímu účelu – trvalému bydlení. Chalupaření 

tvoří v ČR významnou součást DCR, přispívá k oživení venkova, udržování objektů a jejich 

okolí. Chaty jsou na rozdíl od chalup stavěny přímo za účelem rekreace (Pásková, Zelenka 

2002). 

 „Druhý dům je základna, v níž čerpáme své potřeby rekreace a trávíme svůj volný čas“ 

(Vágner 2003, s. 102). Ovšem neznamená to, že během této doby lidé nepracují. Mnoho z nich 

se věnuje údržbě a opravám domu, zahrádkaření nebo jiným „kutilským“ činnostem. Dochází 

ke střídání fyzických aktivit s odpočinkem a poznáním. Je to čas, který trávíme společně 

s rodinou, známými nebo přáteli. 

 Vágner (2003) uvádí, že druhé bydlení „umožňuje pravidelnější návrat do přírody, do 

prostředí kvalitativně odlišného od okolí trvalého bydliště a pracoviště“ (s. 102). Obyvatelstvo 

lze rozdělit do dvou skupin. „Zatímco jedna skupina uživatelů hledá v přírodě a na venkově 

návrat k jednoduchosti, odpočinku, poznání, druzí se snaží vnést do krajiny faktor přeměny 

a realizace vlastních plánů, vysazují rozlehlé trávníky, kácejí stromy, vytváření skalky apod.“ 

(Vágner 2003, s. 102). Většina lidí se však nachází uprostřed. Základním impulsem je „únik 

z přelidněného, odosobněného a často environmentálně nekvalitního prostředí“ (Vágner 2003, 

s. 103). 

 V Česku se stalo druhé bydlení velmi oblíbenou záležitostí. Motivem nákupu rekreační 

nemovitosti může být trávení aktivní dovolené, zdravý životní styl nebo investice (Arllen 

Development 2007). Na rozdíl od většiny západních států vlastní v postkomunistických zemích 

chatu nebo chalupu většina populace. Lidé na svých chatách nebo chalupách tráví každoroční 
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letní dovolenou, často tam jezdí i v zimě nebo o víkendech. Četnost a opakovatelnost dojížďky 

závisí na vzdálenosti objektu DB od místa trvalého bydliště. S rozvojem automobilismu 

a silniční sítě můžeme pozorovat prostorovou difúzi do vzdálenějších oblastí. Čím je objekt DB 

vzdálenější, tím bývá pobyt méně častý, ale na druhou stranu na delší dobu (Vágner 2003). 

 Typicky českým jevem, který souvisí s druhým bydlením, je tramping. V říčních 

údolích se za tímto účelem stavěly jednoduché dřevěné domky. Vlastnictví objektu DB můžeme 

chápat taky jako investici, i když doposud nehrála tak velkou roli. Ovšem s transformací chalup 

na trvalé bydlení, především u dobře vybavených a dostupných staveb, nabývá na významu 

(Vágner 2003). 

 

2.2  Literatura v ěnovaná modelovém území 

 

Narozdíl od obecné literatury o cestovním ruchu je knih o Pošumaví méně. Většina literatury 

nebo studií se prozatím spíše zaměřovala na oblast Šumavy a její podhůří zůstává opomíjeno. 

Ale i modelovému území se věnuje několik publikací. Zmínky najdeme v rajonizacích, 

turistických průvodcích, atlasech (Školní atlas České republiky 2001) nebo autoatlasech (Atlas 

1:200 000 – Česká republika, Slovensko, Evropa 2002, Autoatlas České republiky 2004, 

Autoatlas Česko 2002). 

 Území Česka je z různých hledisek rozčleněno na menší jednotky (administrativní, 

geomorfologické, geologické,…). Jedno toto dělení se týká i cestovního ruchu. Teritoriální 

jednotky CR byly vymezeny na základě kritéria funkční homogenity předpokladů a po 

generalizaci se ztotožnily se základními geomorfologickými celky (Mariot 1983). Toto členění 

mi pomohlo při vymezování zájmového mikroregionu. Z důvodu dostupnosti a existence dat 

jsem musela ovšem použít i administrativní dělení na úrovni obcí. 

Rajonizace slouží zejména orgánům, které se zabývají rozvojem cestovního ruchu 

a ochranou životního prostředí. Cílem rajonizace je nalezení mechanismu pro územní 

koordinaci a rozložení ekonomických aktivit při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje. 

Mariot (1983) vymezujeme pět základních stupňů: 

- oblast CR = „komplex krajinných struktur, který se vyznačuje interakcemi mezi CR a krajinou 

určujícími podmínky pro rozvoj stejného souboru forem CR“ (s. 33). Jedná se o přirozeně 

vyhraněný celek, který z hlediska předpokladů CR a rekreace vykazuje společně 

charakteristické vlastnosti odlišné od ostatních oblastí. Zároveň musí splňovat i tři předpoklady: 

- přírodní či umělé podmínky musí být kvalitní, aby byly pro návštěvníky přitažlivé 

- lokality musí být komunikačně přístupně a musí být umožněn pohyb po jejich území 

- v území se musí nacházet zařízení, která umožňují pobyt v území 
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- podoblast CR = „část oblasti CR, kterou charakterizují komunikační vztahy a spádovost služeb 

orientovaných na společné centrum“ (Mariot 1983, s. 34). Má všechny hlavní znaky oblasti, ale 

navíc disponuje i specifickými znaky, které jí odlišují od ostatního území oblasti. 

- krajinný celek (okrsek CR) = „krajinná struktura s předpoklady pro rozvoj stejné druhové 

skladby CR“ (Mariot 1983, s. 34) 

- rekreační prostor (areál CR) = „území s příznivými lokalizačními i realizačními předpoklady 

pro rozvoj stejných druhů CR“ (Mariot 1983, s. 37). Tyto jednotky mohou vystupovat jako 

solitéry mimo území jednotky CR vyššího řádu. Mají své jádro, kam se koncentruje MTZ. 

- středisko (centrum) CR = „obec, ve které je větší koncentrace materiálně-technické základny 

CR“ (Mariot 1983, s. 37). Rozlišujeme 4 typy: letní středisko koupání a vodních sportů v nížině, 

podhorské středisko rekreace a vodních sportů, horské středisko rekreace a turistiky, 

vysokohorské středisko turistiky a zimních sportů. Stejné dělení uvádí ve své knize i Franke 

(1980). Frankeho charakteristika jednotlivých typů středisek je uvedena v tab. 2. 

 

Tab. 2: Charakteristika jednotlivých typů středisek 

Typ střediska Charakteristika 

letní střediska rekreace 
a vodních sportů 

- letní sezónní pobyt u vodních ploch 
- koupání, vodní sporty 
- ubytování v pevných sezónních zařízeních, stany, táboření 

podhorská střediska 
rekreace a vodních 
sportů 

- rozšířená sezónnost 
- kombinace pobytu u vody a odpočinkových pobytů 
- i zimní pobyt 

horská střediska 
rekreace a turistiky 

- celoroční využitelnost 
- pobytová i pohybová rekreace 

vysokohorská 
střediska turistiky a 
zimních sportů 

- převládají zimní sporty (rekreační, závodní) 
- pohybová složka převládá nad pobytovou 
- turistika během letní i zimní sezóny 
- sekundární složku tvoří sporty vázané na přírodní podmínky 

Zdroj: Franke (1980) 

 

Podnětem pro regionalizaci a typizaci byla potřeba plánovacích a řídících orgánů 

vyčlenit stěžejní oblasti a střediska cestovního ruchu. Jako výsledek vznikla 17. 10. 1962 

Rajonizace cestovního ruchu ČSSR, která vymezila 47 oblastí (+ 20 na Slovensku), 

38 lázeňských míst, která kategorizovala do třech skupin podle jejich významu (mezinárodní, 

celostátní a oblastní), a vyhodnotila vztahy mezi 316 městy (+ 63 na Slovensku). Ke všem 

oblastem byly přiřazeny hlavní a ostatní funkce. V rámci rajonizace došlo k vymezení oblasti 

Šumava a Pošumaví. Tato rajonizace posloužila jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu 

a výstavbu materiálně-technické základny (Mariot 1983). Tento dokument byl aktualizován 

v roce 1981, kdy „byly zpracovány dva územně plánovací dokumenty: Rajonizace cestovního 

ruchu ČSR a Rajonizace cestovního ruchu SSR“ (Vaško 2002, s. 11). V současné době slouží 

jako metodický materiál. Turistické oblasti ČR zobrazuje příloha 13. 
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Kopšo (1980) vyčlenil 4 kategorie oblastí. Do první řadíme oblasti s velice kvalitními 

podmínkami, jejichž funkce mají mezinárodní nebo celostátní význam. V druhé kategorii jsou 

oblasti též s kvalitními podmínkami většinou celostátního významu, funkčně doplňují a rozšiřují 

kapacity oblastí první kategorie. Do třetí kategorie patří oblasti vhodné pro cestovní ruch 

a rekreaci jen v omezeném rozsahu funkcí, význam je oblastní až celostátní. Pokud jsou tyto 

oblasti lokalizovány při větších sídlech, zajišťují především krátkodobou rekreaci jejich 

obyvatel. A do čtvrté kategorie spadají oblasti oblastního významu sloužící zejména ke 

krátkodobé rekreaci. 

Jihočeský kraj byl rozdělen na 6 oblastí cestovního ruchu. „Šumava a Jihočeské rybníky 

spadají do II. kategorie, Pošumaví do III. kategorie, Blatensko, Horní Vltava a Kaplice do 

III. kategorie“ (Kopšo 1980, s. 174). Základní údaje o jednotlivých oblastech zobrazuje tab. 3. 

 

Tab. 3: Charakteristika jednotlivých oblastí Jihočeského kraje 

Oblast Rozloha [ha] Vhodnost pro CR [%] Sezónnost 
Blatensko 78 550 45 L 
Horní Vltava 39 810 45 L/Z 
Jihočeské rybníky 279 650 60 L 
Kaplicko 93 800 55 L/Z 
Pošumaví 184 300 60 L 
Šumava 249 300 70 C/Z 

Zdroj: upraveno z Kopšo (1980), s. 178 
Poznámka: sezónnost – C = celoroční, L = letní, Z = zimní 
 

Kromě oblastí můžeme vymezit i marketingové regiony. Proces členění území na 

regiony se nazývá regionalizace. Vymezování probíhá buď přirozeným procesem (historický 

vývoj, přírodní charakteristiky), na základě zvolených kritérií nebo v rámci administrativního 

členění. Máme dva základní přístupy – agregace (spojování menších oblastí ve větší) 

a rozdělení větších lokalit na menší. V Česku se nachází 14 turistických regionů (příloha 12) 

a v každém z nich „byl ustanoven koordinátor cestovního ruchu, který mimo jiné zabezpečuje 

oboustrannou komunikační vazbu s Českou centrálou cestovního ruchu“ (Vaško 2002, s. 34). 

Region je územní celek se společnou úrovní určitých znaků nebo procesů (Pásková, Zelenka 

2002). 

V roce 2006 vznikla nová rajonizace cestovního ruchu ČR, jejímž autorem je 

J. Vystoupil a kol. Projekt iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj a jako výstup byl vydán 

Atlas cestovního ruchu České republiky (Vystoupil 2006). O rok později vychází publikace 

Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (Vystoupil 2007). 

Turistický region Šumava patří k nejvyhledávanějším oblastem v Česku. Asi třetinu 

návštěvníků tvoří cizinci, především Němci a Nizozemci. Z forem CR Češi nejvíce preferují 

pěší turistiku a cykloturistiku (DNES Šumava). 
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Agentura CzechTourism pracuje na projektu Monitoring návštěvníků v turistických 

regionech České republiky (ČR rozdělena do 14 turistických regionů). Podle tohoto výzkumu 

dopadla Šumava v roce 2006 u domácích i zahraničních návštěvníků nejlépe. Výzkum je 

rozdělen na letní a zimní etapu a v obou případech skončila Šumava na prvním místě. Porazila 

dokonce i Prahu, Krkonoše a lázeňská města. Nejlepší hodnocení získaly služby pro motoristy 

a cyklisty, úroveň personálu pracujícího ve službách, stravovací možnosti, čistota a pořádek, 

orientační značení, péče o památky a životní prostředí. Na druhou stranu návštěvníkům chybí 

dostatečné množství toalet, nákupní možnosti a lepší stav dopravní infrastruktury. 

Dobře si vedl též region Jižní Čechy. Lidé tu chválili především dostupnost ubytovacích 

a stravovacích kapacit, kvalitu personálu ve službách CR, poskytování informací o regionu, 

služby pro turisty, atrakce pro děti nebo turistické značení. 

V obou regionech návštěvníkům schází bankomaty, obchody, hřiště, bazény a více 

možností, kam se jít večer pobavit. Turisté z větších měst jsou náročnější a zvyklý na jinou 

nabídku, ať už u obchodů nebo kulturních zařízeních (Hrdina 2006). 

 

 Vedle odborných plánovacích textů existuje o Pošumaví též beletristická literatura 

(např. historické knihy, průvodce). 

Tématikou Volyňska a Pošumaví se ve své knize zabývá Podhorský (1998). Jeho dílo je 

zaměřeno zejména z historického hlediska a bylo vydáno k 700 letům založení Volyně. Popisuje 

počátky osídlení kraje a dostává se až do 90. let 20. století. Dočteme se zde, jak více si méně 

známé události (Bílá hora, protektorát Čechy a Morava, I. a II. světová válka, osvobození x 

srážka vlaků, poprava, velká sucha) ovlivnily život na Volyňsku. Kromě těchto historických 

faktů se dozvíme i o běžném životě na venkově, tradicích a pověrách, lidových písničkách 

a mluvě. Právě informace o zvycích jsem začlenila do této práce. 

 Další spíše historicky zaměřenou knihou je Vlastivědný sborník Strakonice (2002). 

Z této publikace jsem využila především první kapitolu, která není úzce zaměřena na město 

Strakonice, ale dočteme se zde základní informace o Pootaví a vývoji jeho osídlení. 

O Strakonicích píše i Cvrček (1989) v díle Strakonice – město, lidé, osudy. I z této knihy, která 

je orientována na historii města, jsem použila jen obecnější informace vztahující se 

i ke strakonickému okolí. 

 O zájmovém území se můžeme dočíst i v řadě turistických průvodců. Vybrala jsem ty, 

které se týkají buď oblasti Šumavy a jejího podhůří nebo jižních Čech. Dozvíme se z nich 

základní charakteristiku zkoumané oblasti, turistické informace (tipy na pěší turistiku, 

cykloturistiku, možnosti lyžování nebo vodáctví) a místopisný seznam přírodních lokalit, obcí 

a kulturně-historických památek se stručným popisem. Text bývá doplněn mapkami a obrázky 

zmiňovaných míst (Jižní Čechy – turistický průvodce ČSSR (1986), Šumava – turistický 

průvodce ČSSR (1986)). 
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3. Metodika 

 

Geografie je věda, ve které se uplatňují poznatky z dalších oborů (nejvíce z ekonomických 

a společenských věd). Proto se i v této práci nelze vyhnout kombinaci různých přístupů 

z jednotlivých vědních disciplín (terénní, dotazníková šetření, analýza dokumentů, virtuálních 

dat, statistická analýza dat). 

 

 Svou diplomovou práci jsem si rozdělila do dvou hlavních částí.  První část se zaměřuje 

na diskusi literatury týkající se cestovního ruchu, všeobecnou analýzu modelového území, v níž 

se snažím vyzdvihnout nejdůležitější fyzicko-geografické a společensko-ekonomické 

předpoklady zkoumané lokality, které jsou nebo by se mohly stát atraktivními cíli v cestovním 

ruchu. Zejména přírodní potenciál je dominujícím důvodem návštěvnosti Šumavského podhůří. 

Již v této části uvádím některé návrhy, které by mohly přispět k rozvoji CR. 

Tato část je ukončena analýzou SWOT, kde jsem se pokusila shrnout rozhodující 

aspekty, které ovlivňují cestovní ruch a rekreaci v Pošumaví. Analýza SWOT je jednoduchá 

klasifikační metoda, která slouží k utřídění znalostí o vymezeném regionu. Jejím cílem je 

vytipovat současný i budoucí potenciál dané lokality a zjistit, co je potřebné udělat k jeho 

využití. Rozdělujeme ji na čtyři části: silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti (Opportunities), hrozby (Threats) (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD 

_strana). 

 Ve druhé části práce navazuji na poznatky získané z analýzy a vyhodnocuji data, která 

se týkají jak obyvatelstva, tak objektů cestovního ruchu nebo druhého bydlení. Data, s nimiž 

pracuji, jsem získala buď z  Českého statistického úřadu (ČSÚ) (data dostupná na 

www.czso.cz), z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) nebo vlastním 

terénním šetřením. 

Problémem bylo získat konkrétní data za zájmové území, neboť takto vymezený region 

Šumavské podhůří v jiných zdrojích neexistuje. Na internetových portálech jsou uváděna data 

za kraje, okresy a obce. Jelikož se modelový region rozkládá na území dvou krajů (Jihočeského 

a Plzeňského) a třech okresů (klatovského, prachatického a strakonického), byla jsem nucena 

získávat data za jednotlivé obce. 

 

Analýza dokument ů 

 

Spočívala v prostudování odborných publikací zabývající se tématikou cestovního ruchu 

a druhého bydlení (knihy a časopisy v univerzitní knihovně), diplomových prací na dané téma, 

úředních dokumentů (koncepce CR, programy rozvoje, strategické dokumenty a plány obcí), 
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beletristické literatury, která se věnuje zájmovému území, turistických průvodců a autoatlasů. 

O aktuální situaci jsem se dozvěděla též z tisku a televize. Seznam všech použitých pramenů je 

uveden v přehledu literatury. Účelem bylo získat přehled v problematice CR a DB, potřebné 

informace o zkoumané oblasti a o snahách obcí, které by měly vést k rozvoji cestovního ruchu. 

 

Analýza virtuálních dat 

 

V mém případě se jednalo o analýzu internetových stránek jednotlivých obcí 

a o vyhledávání odkazů, které úzce souvisí s tématem cestovního ruchu. V hodnocení 

selektivních předpokladů jsem se zaměřila na současný stav a obsah webových stránek všech 

98 obcí, ze kterých se můj modelový mikroregion skládá. Vytvořila jsem 4 kategorie a podle 

nich obce rozdělila na ty, jež internetové stránky zatím nemají, teprve je připravují, již fungují, 

ale informace na nich jsou určené občanům a cestovní ruch zmiňují okrajově a obce, které 

propagují CR. Při šetření jsem navštívila internetové stránky 70 obcí zájmového území, které je 

v současnosti mají vytvořené, a některých mikroregionů, jejichž jsou součástí. Všechny uvádím 

v seznamu internetových zdrojů, zde je však nerozepisuji. 

 

Statistická analýza dat 

 

Statistickou analýzu jsem v této práci využila dvakrát. Poprvé při hodnocení selektivních 

předpokladů regionu, kdy jsem zjišťovala věkovou, vzdělanostní a sektorovou strukturu 

obyvatelstva žijícího v Šumavském podhůří, podruhé při analýze druhého bydlení. 

Demografickou strukturu jsem analyzovala, jelikož ovlivňuje intenzitu cestovního ruchu, 

rozhodování potenciálních turistů k účasti na CR a výběr lokality. Nejvíce se na CR podílí 

mladí lidé a občané s vyšším vzděláním. Sektorová struktura ukazuje, v jaké míře je zastoupen 

terciér, jehož součástí jsou právě služby spojené s cestovním ruchem. 

 Data k této analýze jsou snadno dostupná. Lze si je bezplatně prohlédnout a stáhnout 

z internetových stránek ČSÚ, ČÚZK nebo převzít ze statistických ročenek Sčítání lidu, domů 

a bytů (SLDB). Jelikož jedinou možností jak získat data za modelové území je sečtení 

jednotlivých údajů od všech obcí, zjišťovala jsem data právě za tyto územní jednotky. 

 U demografické analýzy jsem se snažila popsat co nejaktuálnější stav, proto jsem 

použila data ze sčítání z roku 2001. Mým cílem nebylo jen vypočtení údajů za celý region, ale 

chtěla jsem navzájem porovnat i jeho části. Za tímto účelem jsem zájmové území rozdělila do 

tří částí podle hranic okresů. Každou část tedy tvoří obce, které se nacházejí na území 

jednotlivých okresů. Kvůli větší přehlednosti jsem též upravila jednotlivé kategorie, které jsem 

nakonec zobrazila v grafech. Deset uváděných věkových skupin jsem sloučila pouze do čtyř – 

předproduktivní  věk (0-14 let),  produktivní  věk jsem rozdělila do dvou podskupin (15-29 
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a 30-64) a poproduktivní věk (65 +). Vzdělanostní strukturu jsem rozčlenila do 3 kategorií – 

osoby se základním (včetně neukončeného vzdělání), středoškolským (vyučení, střední bez 

maturity i s maturitou) a vysokoškolským (zahrnuty též vyšší odborné a nástavbové školy) 

vzděláním. Pro sektorovou strukturu jsem zvolila dělení na primér (zemědělství, lesnictví 

a rybolov), sekundér (průmysl a stavebnictví) a terciér (obchod, opravy motorových vozidel, 

doprava, pošty a telekomunikace, veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení, školství, 

zdravotnictví a sociální činnost). 

 K analýze druhého bydlení jsem použila nejen data ze SLDB ale také z ČÚZK. Zde 

jsem sledovala i vývoj rekreačních objektů, proto porovnávám data z let 1991 a 2005. Sčítání 

objektů druhého bydlení proběhlo v roce 1991 fyzicky (de facto), zatímco data z ČÚZK jsou 

de iure. Uvědomuji si, že použitá data nejsou zcela srovnatelná, ale poskytuje to alespoň 

částečný obraz o vývoji, ke kterému v modelovém území za zmíněných 14 let došlo. Opět se 

pohybuji na úrovni jednotlivých obcí. 

Ke zjištění současného stavu objektů druhého bydlení a k vytvoření požadovaných 

tabulek a mapek bylo nutné shromáždit údaje za objekty individuální rekreace (OIR), chalupy 

vyčleněné a nevyčleněné z bytového fondu a domy neobydlené sloužící k rekreaci. Jelikož 

tabulky jsou kvůli velkému množství dat nepřehledné, byly grafické výstupy provedeny 

v programu Arcview. Vzniklo celkem pět kartogramů a kartodiagramů, které zachycují 

součastný stav a vývoj druhého bydlení v Pošumaví. Vývoj objektů DB a podíl objektů DB na 

celkovém počtu domů zobrazují kartogramy, pro vyjádření podílu objektů individuální rekreace 

a neobydlených domů sloužících k rekreaci (NDR) jsem zvolila kruhový kartodiagram. 

Vývojové změny zachycuje modro-červená barevná škála (modrá barva pro pokles, červená pro 

nárůst počtu objektů). 

 

Data získaná terénním šet řením 

 

V rámci této práce jsem provedla též tři terénní šetření – dotazníkové šetření mezi starosty obcí, 

návštěvníky DSO Šumavské podlesí a v ubytovacích a stravovacích zařízeních na území celého 

modelového regionu. 

 Dotazníky jsem převzala z diplomové práce Cestovní ruch a rekrace v oblasti Lipenska 

od K. Benešové (2005). Nevymýšlela jsem nové, ale použila již vytvořené, aby se získaná data 

podle otázek shodovala v uvedených velikostních kategoriích a dala se posléze popřípadě 

vzájemně porovnat. Každý z dotazníků se zaměřuje na oblast, kterou jsem zkoumala i já, proto 

jsem se rozhodla využít dotazníky právě z této práce. Všechny tři typy použitých dotazníků jsou 

uvedeny v přílohách 14-16. Inspirovala jsem se též v práci Kressla (2004). Ta mi ale byla spíš 

nápomocná při sestavování struktury vlastní práce než v převzetí dotazníku, jelikož byl úzce 
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zaměřen na zkoumané území (CHKO Křivoklátsko) a pro mě je tudíž nepoužitelný, protože na 

mém vymezeném území není stanovena žádná ochrana. 

Dotazníky jsem rozesílala na emailové adresy (74 %), které jsem získala z internetu, 

nebo jsem s dotazovanými osobami mluvila osobně (25 %) či prostřednictvím telefonu (1 %). 

Šetření k vytvoření profilu návštěvníka neprobíhalo na rozdíl od dvou dalších šetření na území 

celého mikroregionu Šumavského podhůří, ale pouze v Dobrovolném svazku obcí Šumavské 

podlesí. Se všemi dotazovanými (100 respondentů) jsem mluvila osobně, pokládala jsem jim 

otázky a do vytištěného dotazníku zaškrtávala uvedené odpovědi. 

V případě zhodnocení ubytovacích a stravovacích subjektů byla všechna zařízení 

oslovena prostřednictvím emailu (z 204 zařízeních se mi podařilo najít 162 emailových 

kontaktů). Ke zjišťování kontaktů jsem využila internetová stránky obcí a dále webové adresy 

www.ubytovani.net, http://www.travelguide.cz/, http://www.hotelguide.cz/, www.risy.cz, 

www.dokempu.cz, http://www.hory.net/hory/. Nazpět se mi vrátilo 108 vyplněných dotazníků 

(53 %). Odpověď mi přišla ještě od 4 dotázaných, ve třech emailech mi bylo sděleno, že 

požadované informace jsou příliš osobní a zařízení je tudíž veřejnosti neposkytuje, a v jednom 

případě byl hotel mimo provoz. 

Zkoumaný mikroregion se skládá z 98 obcí. U 95 z nich (97 %) jsem zjistila emailovou 

adresu (na internetových stránkách http://mesta.obce.cz, http://portal.gov.cz, www.risy.cz, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana a stránkách jednotlivých obcí), proto jsem 

městské a obecní úřady kontaktovala prostřednictvím internetu. Tři starosty jsem se pokoušela 

kontaktovat telefonicky, bohužel ani v jednom případě jsem nedostala požadované informace. 

Z odeslaných dotazníků se mi jich vyplněných vrátilo 68 (69 %). Zjištěná data ze všech šetření 

jsem zpracovala do tabulek v programu Microsoft Office Excel a posléze je pro větší 

přehlednost a vypovídací schopnost převedla do grafů. 
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4. Analýza cestovního ruchu v podh ůří Šumavy 

 

Česko sice nemůže turistům nabídnout moře ani velehory (podnikání vysokohorských túr, 

alpinismus), přesto zde najdeme oblasti s velmi příznivými podmínkami pro provozování 

cestovního ruchu a rekreace. Atraktivita ČR je založena především na výskytu historických, 

kulturních a technických památek, folklóru, přírodních krás a zajímavostí (CHKO, NP, krasové 

útvary, skalní města). Tento potenciál však není zcela využíván. Důvod spočívá v nedostatku 

infrastruktury, nízké kvalitě poskytovaných služeb a kvalifikaci pracovních sil (Koncepce státní 

politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013). 

 Nabídku cestovního ruchu můžeme v ČR rozdělit do 5 tématických oblastí: 

1) kulturní CR – kulturně-historické památky, historická města, muzea, výstavy, 

koncerty 

2) dovolená v přírodě – pobyty u vody, na horách 

3) sportovní a aktivní dovolená – turistika, cykloturistika, hipoturistika, zimní a vodní 

sporty 

4) lázeňský CR – zdravotní pobyty, wellness 

5) kongresový a incentivní CR (Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na 

období 2007-2013). 

V jižních Čechách nalezneme vhodné lokality pro každou ze zmiňovaných oblastí. 

Nejvýrazněji se zde však bude uplatňovat sportovní a aktivní dovolená spojená s pobyty 

v přírodě. Historická města (Český Krumlov, Prachatice, Jindřichův Hradec) nabízí možnost 

kulturního cestovního ruchu. Lázeňský, kongresový a incentivní CR tvoří prozatím nejmenší 

podíl z celkové nabídky. 

Jižní Čechy, popřípadě jihovýchodní část Čech západních patří k turisticky 

nejpřitažlivějším částem České republiky, i když jejich potenciál využívá zatím především 

domácí klientela. Téměř na celém území jižních Čech dominuje letní sezóna – rekreace u vody, 

vodní turistika, cykloturistika (zejména rybníky v Třeboňské a Českobudějovické pánvi, 

Lužnice). Výjimku tvoří pouze Šumava, kde převažuje sezóna zimní s dobrými podmínkami pro 

sjezdové sporty nebo lyžařskou turistiku. Najdeme zde lyžařská střediska jako Kramolín 

v blízkosti Lipna nebo Zadov – Churáňov. Šumava však může turistům nabídnout sportovní 

vyžití i v letní části roku. Oblíbená je pěší turistika nebo cykloturistika, pro které je v území 

značeno mnoho turistických tras. 
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4.1  Vymezení území 

 

Území Česka je rozděleno podle různých hledisek na regiony, oblasti a jiné územní celky. 

Regiony cestovního ruchu definujeme jako oblasti, pro něž je typický určitý druh cestovního 

ruchu, který jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zároveň je odlišuje od 

ostatních regionů. Regiony CR slouží především k propagaci pro zahraniční CR, zatímco oblasti 

spíše pro domácí CR. Česko takto můžeme rozdělit do 14 marketingových regionů, kdy hlavním 

aspektem vymezení byly organizačně-ekonomické vazby (http://www.tourism.cz/_tourism/ 

menu.phtml). Jsou to: Jižní Čechy, Šumava, Plzeňsko, Západočeské lázně, Severozápadní 

Čechy, okolí Prahy, Český ráj, Český sever, Východní Čechy, Vysočina, Jižní Morava, Střední 

Morava, Severní Morava a Slezsko. 

 Zkoumané území leží v části dvou regionů a oblastí: Šumava (oblast Šumava – Východ) 

a Jižní Čechy. Rozloha regionu Jižní Čechy činí 7 067 km2, Šumava 6 070 km2. V obou 

oblastech se v roce 2005 ubytovalo přes 1 260 000 hostů (55 % na Šumavě). 31 %  z nich 

přicestovalo ze zahraničí (www.czechtourism.cz). 

 Další možností členění je podle rajonizace cestovního ruchu. První rajonizace CR ČSSR 

byla schválena 17. 10. 1962. Její aktualizace pochází z roku 1981. Autory jsou V. Dohnal, 

O. Kolář, F. Přikryl, J. Říman a oficiální název zní Rajonizace cestovního ruchu ČSR. Nová 

rajonizace CR vznikla v roce 2006 a jedním z autorů je J. Vystoupil. Rajonizace má sloužit jako 

podkladový materiál pro plánování a řízení rozvoje cestovního ruchu. Českou republiku 

rozděluje do oblastí a podoblastí, stanovuje jejich hlavní a vedlejší rekreační funkce, význam 

a časovou využitelnost. Důvodem vyčlenění turistických regionů byla propagace v zahraničí 

a organizace cestovního ruchu, na druhou stranu oblasti CR, které jsou rozlohou menší, mají 

sloužit především domácím turistům, kteří znají území Česka detailněji (Vystoupil 2006). 

Česko členíme na 43 turistických oblastí. Region Pošumaví se nachází na území dvou 

oblastí. Převážná část leží v oblasti Šumava – východ, okrajově zasahuje do Jižních Čech. 

Jihočeský kraj je považován za venkovskou krajinu s velmi příznivými předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu (45,6 % rozlohy). Horské prostory zaujímají 20,4 % rozlohy kraje, 

urbanizované pouze 3,9 %. Nachází se zde horské středisko národního významu – Stachy 

(Zadov) a dvě historická města Prachatice (národní význam) a Vimperk (nadregionální) 

(Vystoupil 2006, 2007). 

 Existuje také geomorfologické členění České republiky, kde nalezneme oblast 

Šumavské podhůří (obr. 2). Spolu s Šumavou, Novohradskými horami a Novohradským 

podhůřím patří k Šumavské hornatině, která s Českoleskou oblastí vytváří Šumavskou 

subprovincii (Školní atlas České republiky 2001). 
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Obr. 2: Geomorfologické vymezení Šumavského podhůří 

 
Zdroj: http:// projekt.jiznicechy.org/map 

 

 Ani jedna z takto vymezených oblastí se neshoduje s modelových mikroregionem 

Pošumaví (obr. 2). Má zájmová oblast se rozprostírá na území dvou krajů – Jihočeského a 

Plzeňského (PL). Do Plzeňského kraje zasahuje jen malou částí (asi 1/4 území), kterou tvoří 

přes 20 obcí klatovského (KT) okresu. V Jihočeském (JČ) kraji jsou pak dva okresy – 

Prachatice (PT) a Strakonice (ST). 

 

   Obr. 3: Umístění zájmového území v rámci Česka 

 
     Zdroj: Vlastní podklad 

 

 Při jeho vymezování mi byly nápomocny jak hranice fyzicko-geografických celků, tak 

i administrativní členění České republiky. Jelikož mé modelové území leží ve dvou krajích 

a třech okresech, musela jsem při stanovování hranic využít administrativního členění v rámci 

obcí. Obce jsem si zvolila též z důvodu, že za tyto jednotky jsou dostupná data, která budu 

potřebovat pro statistické analýzy. 
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 Region Pošumaví se skládá z 98 obcí (25 v okresu Klatovy, 51 v okresu Prachatice a 22 

v okresu Strakonice) (obr. 4). Přehled všech obcí s podrobnějšími charakteristikami je 

v příloze 1. Při vymezování regionu jsem vycházela z hranic dobrovolných svazků obcí 

a mikroregionů, které se v této oblasti vyskytují. Jsou to DSO Peklov, Šumavské podlesí,  

Prachaticko, Věnec, mikroregion Lhenicko, Netolicko, Šumavské podhůří, Vlachovo Březí 

a Sdružení obcí Sušicka (Zájmové sdružení právnických osob (z.s.p.o.)). Podrobnější informace 

o těchto jednotkách jsou uvedeny v příloze 2. Hranici regionu tvoří též CHKO Šumava, CHKO 

Blanský les a bývalý vojenský výcvikový prostor Boletice. 

Mnou vymezený prostor (Šumavské podhůří) má rozlohu přes 145 000 ha a na jeho 

území žije přes 78 000 obyvatel. Údaje za jednotlivé části tohoto regionu jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Obr. 4: Region Pošumaví 

 
Zdroj: Vlastní podklad 
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Tab. 4: Základní charakteristika regionu Pošumaví 

Územní jednotka Rozloha (ha) Po čet obyvatel  

Obce okresu Klatovy 50 578 25 765 
Obce okresu Prachatice 73 808 43 450 
Obce okresu Strakonice 21 753 9 070 
Mikroregion 146 139 78 285 

Zdroj: www.czso.cz 

 

4.2  Vývoj a charakteristika  

 

Šumava je pohoří při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Podle geomorfologického 

vymezení je dlouhá asi 120 km a i s podhůřím jeho šířka činí 45 km. Administrativně zasahuje 

do dvou krajů Plzeňského a Jihočeského. Podle marketingových regionů CR se rozděluje na dvě 

turistické oblasti Šumava-Východ a Chodsko. Díky své poloze v hustě urbanizované střední 

Evropě a zachovanému kvalitnímu přírodnímu prostředí bývá Šumava označována jako „zelené 

plíce Evropy“. 80 % plochy pohoří pokrývají lesy – jedná se o nejrozsáhlejší zalesněné území 

střední Evropy (http://www.tourism.cz/_tourism/menu.phtml). 

Šumava patří k nejstarším pohořím Evropy a tvoří jí horniny prvohorního stáří (žuly, 

ruly a svory). Charakter povrchu souvisí s jejím geomorfologickým vývojem, který lze rozdělit 

do dvou hlavních etap. Do období starších třetihor byl povrch zarovnaný a překrytý pláštěm 

zvětralin. Během třetihor (asi před 60ti miliony lety) došlo k tektonickým pohybům, které měly 

za následek vyvrásnění Alp a též vyklenutí zarovnaného povrchu v oblasti Šumavy. V některým 

místech zůstal zarovnaný povrch zachován a vytvořily se zde náhorní plošiny (Šumavské 

pláně). Na exogenní modelaci měly největší vliv glaciální procesy (ledovcové kary, jezera, sutě) 

(www.nasehory.cz, www.npsumava.cz, http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana). 

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 600 – 1 378 m, kdy nejvyšším bodem je vrch 

Plechý v jižní části Šumavy. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (Gross Arber, 

1 457 m), který však leží na německém území (www.nasehory.cz). 

 V dubnu 1991 zde byl vyhlášen z rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí národní 

park (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství 

daná zákonem č. 114/1992 Sb.), který svou rozlohou 69 030 ha je největší v České republice. 

V oblasti národního parku jsou chráněny cenná přírodní společenství jako zbytky pralesů, 

ledovcová jezera, horská nebo údolní vrchoviště (http://www.retour.cz/mesta/zelezna-

ruda/np.htm). 
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Národní park je rozdělen do tří zón (obr. 5): 

I. zóna (přísně přírodní) – rozloha asi 9 000 ha, nejcennější území (největší 

ekologická hodnota), minimální zásahy do přírody, pohyb návštěvníků jen po vyznačených 

trasách 

II. zóna (řízená přírodní) – 57 000 ha, přiléhá k I. zóně, rozdělená do tří subzón A, 

B, C, v II.A zóně platí přísná pravidla pro hospodaření, neboť se počítá s tím, že by v budoucnu 

mohla být připojena k I. zóně 

- území s významnými přírodními hodnotami ovlivněnými člověkem, již je zde 

povolena hospodářská činnost, jejímž úkolem je udržování přírodní rovnováhy 

- využití k turistice a rekreaci, pohyb není omezen, návštěvníci se však musí řídit 

návštěvním řádem 

III. zóna  (okrajová) – 2 800 ha, oblast značně ovlivněná lidskou činností, využití 

k zemědělské činnosti, trvalému bydlení, turistice, rekreaci, musí být však dodržovány zásady 

ochrany přírody. 

 

    Obr. 5: Zonace Národního parku Šumava 

 
Zdroj: upraveno z http://www.infodatasys.cz/vav2003/sumava/zonace.htm 
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Kromě těchto zón jsou v národním parku vymezeny ještě klidová území (obr. 6) 

a přírodní památky. V klidových území jsou chráněny živočichové, kteří jsou citliví 

na přítomnost člověka, a rostliny před přílišným poškozováním. Jako přírodní památky jsou 

označeny oblasti významných geologických a geomorfologických hodnot 

(http://www.retour.cz/mesta/zelezna-ruda/np.htm). 

 

                Obr. 6: Klidové zóny v Národním parku 

 
                   Zdroj: upraveno z  http://www.npsumava.cz/ stranky.php?idc=253 

 

Národní park přechází směrem do vnitrozemí Česka v Chráněnou krajinnou oblast 

Šumava, jejíž rozloha činí 99 400 ha. CHKO byla vyhlášena v roce 1963 a tehdy měla rozlohu 

163 000 ha. Dnes necelých 60 % území pokrývají lesy, zastavěno je jen 0,4 % CHKO. Oblast se 

rozděluje do čtyřech zón (I. zóna – 9,8 %, II. – 38,4 %, III. – 45,6 %, IV. – 6,2 %). 

Na německém území v Bavorsku na NP Šumava navazuje NP Bavorský les. Tyto tři 

oblasti (NP a CHKO Šumava, NP Bavorský les) tvoří jednotný přírodní celek, který UNESCO 

vyhlásilo v roce 1990 biosférickou rezervací (http://www.retour.cz/mesta/zelezna-ruda/np.htm). 

Jihočeský kraj spolu s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem připravují projekt 

Společná Šumava, jehož hlavním cílem by měla být spolupráce především v oblasti cestovního 

ruchu. Projekt by měl vést ke zvýšení zájmu o Šumavu, rozšíření nabídky rekreačního využití 

v letním i zimním období, zkvalitnění služeb a větší propagaci dané oblasti. 
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 Směrem k severovýchodu přechází pozvolna Šumava v rozsáhlé, zvlněné a řadou údolí 

rozčleněné Šumavské podhůří. Rozděluje se na několik částí: 

- Svatoborská vrchovina v okolí Sušice, nejvyšší vrch Svatobor (845 m n. m.), 

protéká jí řeka Otava 

- Vimperská vrchovina okolo Vimperka, nejvyšší vrcholy Bělcí (922 m n. m.) 

a Mářský vrch (907 m n. m.), rozdělena údolím Volyňky 

- Prachatická hornatina v okolí Boubína, nejvyšší vrchol Libín (1096 m n. m.) 

- Bavorovská vrchovina v severovýchodní části podhůří, nejvyšší vrch Na Stráži 

(700 m n. m.) 

+ Strážovská a Českokrumlovská vrchovina, které již však nespadají do mého 

zájmového území 

 Nejvyšším vrcholem celého Šumavského podhůří je Libín, který se tyčí nad městem 

Prachatice. Hlavní hřbety podhůří jsou souběžné s hřbety Šumavy, mají podobné geologické 

složení (ruly, pararuly, svory, granulity) i reliéf. Liší se jen nižším vyklenutím a vyšším 

stupněm denudace (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 

4.2.1 Vývoj osídlení 
 
Ještě v době bronzové a železné Šumava patřila k periferii tehdy osídleného území. Ve 

14. století před naším letopočtem začíná osídlování jižních Čech, kdy sem přicházejí z horního 

Podunají kmeny s vyspělou kulturou. V oblasti Pootaví a Povltaví se nejprve usídlil lid 

Mohylový, později přichází ze severu lid Knovízský, který splynul s předchozí kulturou. 

V době laténské (5. století před naším letopočtem (př.n.l.)) se osídlení rozšířilo k hranici 

dnešní CHKO Šumava. Do jižních Čech přicházejí Keltové, kteří v té době obývali celou 

střední Evropu. Ve střední době laténské se Keltové soustředili do oblasti Pootaví. Na svou 

obranu stavěli mohutná hradiště (Věnec, Zámek, Kněží hora, Obří hrad – nejvýše položené 

hradiště v Čechách, 1009 m n.m.), jejichž zbytky jsou dodnes patrné v terénu. 

Největší soustředění lidských sídel bylo v nadmořské výšce mezi 500 – 600 m, 

maximálně dosahovalo do 900 m nad mořem. Zemědělství mělo v tomto období vysoce 

extenzivní charakter, lesy byly káceny minimálně, používaly se však k pastvě. Největší zásahy 

do krajiny představovala těžba a zpracování rud (povrchová těžba a v této oblasti rozšířené 

rýžování zlata z náplavů). Zlato na Otavě rýžovali i Keltové, dokladem jsou nalezené sejpy 

nebo rýžoviště u Modlešovic. 

 V letech 600 – 800 našeho letopočtu došlo ve vnitrozemí k poklesu počtu obyvatel 

a spontánnímu obnovování lesa. V oblasti Šumavy tyto dva jevy přetrvávaly až do roku 1000.  

 Šumava leží na hranici zemí již od 5. století, kdy docházelo ke stěhování národů 

(nejdříve Durynků a Rugiovů či Bajovariů, později Langobardů a Avarů, Bavorů a Čechů). 
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V 6. století přicházejí Slované. Pošumaví bylo v této době po odchodu Keltů téměř liduprázdné. 

Rýžování zlata na Otavě přitahovalo do této oblasti stále nové kolonisty a počet obyvatel 

v 9. a 10. století se téměř nelišil od současného stavu. 

Kolonizace šumavského regionu již od počátku souvisela s rozvojem obchodu, díky 

kterému byly krajinou budovány obchodní stezky. Z původních osad postupně vznikala 

střediska obchodu a královská  města. Silnější kolonizační tlaky se v oblasti začaly projevovat 

od poloviny 11. století, a to zejména podél obchodní stezek a zlatonosných toků. Lesní porosty 

byly káceny a přeměňovány na úrodnou půdu. Na mýtinách vznikaly nová sídliště, do kterých 

přicházeli noví zemědělci a řemeslníci. Středověká  kolonizace vrcholila ve 13. a na počátku 

14. století, kdy vznikly těžební areály v blízkosti Kašperských Hor, Rejštejna nebo 

v železnorudské kotlině. Při této kolonizaci přicházelo zejména německé obyvatelstvo. 

Přibývají nové obce a v krajině jsou na vyvýšeninách budovány královské a šlechtické hrady 

(Helfenburg, Hus, Osule). V průběhu 14. a 15. století byly ovšem tyto oblasti opuštěny a znovu 

zalesněny. 

 15. století představovalo pro jižní Čechy velmi významnou část historie. V té době 

probíhalo husitské revoluční hnutí a města Klatovy, Domažlice, Sušice, Písek, Prachatice, 

Vodňany a Horažďovice se přidaly k Táboru a vytvořily Táborskou jednotu. Též ve 

Strakonicích vznikla Strakonická jednota, kterou roku 1449 založil Oldřich s Rožmberka spolu 

s dalšími odpůrci tehdejší politické situace. 

 Obrannou funkci Šumava ztratila ve 13. století, strategického významu však znovu 

nabyla ve století 16., kdy se ocitla na hranici zemí Habsburských, Hohenzollernských 

a Vitelbašských. Tento fakt měl vliv na pomalejší kolonizaci území. K odlivu obyvatel 

i z nižších nadmořských výšek přispěla také třicetiletá válka. Po Zlaté stezce přicházejí pomoci 

císaři žoldnéři, cestou však dobývají a plení celý kraj. Po bitvě na Bílé hoře se v jižních 

Čechách objevují jezuité, kteří vlastnili města Strakonice a Horažďovice, doly byly zničeny 

a upadl i obchod na stezkách. 

 Hlavní kolonizační období nastává na přelomu 17. a 18. století. Půda, která dříve patřila 

králi, se rozprodávala, zakládaly se sklářské osady, které se postupem času přeměnily na 

zemědělské dvory nebo malé vsi. Lesy byly rychle káceny a odlesňování vyvrcholilo v druhé 

polovině 19. století. 

 Na počátku 20. století začíná docházet k postupnému poklesu počtu obyvatel. Důvodem 

je nedostatečně rozvinutý průmysl. Průmyslovými městy zůstaly pouze Strakonice, Klatovy 

a Sušice. Ve 30. a 40. letech se tento pokles zintenzivňuje odsunem Čechů a později i Němců 

z pohraničí. V roce 1938 byla odtržena velká část Šumavy. V blízkosti obcí Kdyně, Janovice, 

Sušice a Lhenice vedla hranice Protektorátu Čechy a Morava a města Vimperk, Prachatice 

a Volary již ležely za ní. Po druhé světové válce je německé obyvatelstvo vysídleno a přichází 

noví osadníci z Česka i Slovenska. Od roku 1948 na dalších 40 let Šumava tvořila rozhraní mezi 
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socialistickým a kapitalistickým blokem. Hranice byla téměř nepropustná, obklopovaly jí 

vojenské prostory, dále se snižoval počet obyvatel a mnoho vsí zaniklo. K růstu počtu 

obyvatelstva docházelo jen ve větších městech a oblastech, kde došlo k rozvoji cestovního 

ruchu (Lipenská přehrada v 50. letech, lyžařská střediska v Železné Rudě a na Churáňově 

v 60. letech). Po roce 1989 nastává nová vlna kolonizace, která je zaměřena zejména na 

rekreační služby. První známky cestovního ruchu můžeme v oblasti Šumavy již spatřovat na 

počátku 20. století, kdy Klub českých turistů vybudoval několik chat, rozhleden (Svatobor, 

Libín, Mářský vrch, Javorník), turistických stezek a studentských nocleháren (Prachatice, 

Vimperk, Husinec, Zdíkov, Kašperské Hory, Rabí, Sušice) (http://www.npsumava.cz). 

 

4.3 Předpoklady pro rozvoj oblasti  

 

Každé území je kombinací různých charakteristických prvků, které utváří jeho vzhled. 

Jednotlivé oblasti jsou však vybaveny odlišnými prvky, které daný region zčásti předurčují 

k jeho potenciálnímu využívání. Ne všechny oblasti jsou tedy stejně vhodné pro rozvoj 

cestovního ruchu a rekreace. Nejvíce se pro toto funkční využití hodí přímořské a horské 

regiony. 

 Pobyty u moře patří k nejstarší a nejvýznamnější formě cestovního ruchu. Největší 

koncentrace obyvatelstva se v letním období soustřeďují na plážích v Jižní Evropě, na Floridě 

a Kalifornii. V některých státech tato forma představuje rozhodující podíl na cestovním ruchu 

(Portugalsko 90 %, Mexiko 85 %, Tunisko a Chorvatsko 80 %) (Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). 

 Druhou nejvyhledávanější formou je horská turistika. Pobyty v atraktivním horském 

prostředí získaly na oblíbenosti o něco později než přímořská letoviska. Horská střediska dělíme 

do dvou skupin. Střediska první generace vznikala do 60. let 20. století, byla zakládána 

v nižších nadmořských výškách v blízkosti železnice. Jedná se o střediska zaměřená na několik 

funkcí (zimní, letní rekreace, lázeňství). Mezi ta evropská nejznámější patří francouzský 

Chamomix nebo švýcarský Davos a Svatý Mořic. Od 60. let byla budována střediska druhé 

generace, která se soustřeďují do vyšších poloh a jsou jednostranně zaměřena. Jde o rozsáhlé 

komplexy budov s dokonalou vybaveností a poskytovanými službami (Štěpánek, Kopačka, Šíp 

2001). 

 Turistická atraktivita Šumavského podhůří je dána zejména zachovaným, člověkem 

málo ovlivněným přírodním prostředím, které skýtá možnosti využití v letní i zimním období. 

Pro zimu je typické sjezdové lyžování, výlety na běžkách, v létě poté aktivní pěší turistika, 

cykloturistika nebo hipoturistika. V oblasti však najdeme i cenné kulturně-historické památky. 

Pozornost turistů přitahují i četné kulturní a folklórní akce, které se konají v obcích na území 

regionu. Důležitý je i potenciál, který skýtají vodní plochy a toky – rekreace a vodní sporty na 

Husinecké přehradě nebo řece Otavě. Oblíbený je též rybolov, myslivost a houbaření. 
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 4.3.1  Lokaliza ční předpoklady 

 
Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci a funkčním využití dané oblasti cestovním 

ruchem z hlediska přírodních podmínek a společenských atraktivit. Vyjadřují schopnost krajiny 

poskytovat hodnoty vhodné pro jednotlivé formy cestovního ruchu (Novotná 2001). Dělíme je 

na přírodní a společenské. 

U každé kapitoly se pokusím vyzdvihnout nejvýznamnější místa a objekty, které jsou 

nebo by se mohly stát zajímavými a atraktivními cíli návštěvníků Šumavského podhůří. Jejich 

krátký popis mi posléze poslouží k vlastním návrhům v oblasti dalšího rozvoje cestovního ruchu 

(tématické trasy, turistické okruhy). 

 

4.3.1.1 Přírodní p ředpoklady 

Mezi přírodní předpoklady řadíme reliéf, klima, hydrologii, geologii, faunu a flóru. Z reliéfu je 

pro cestovní ruch nejdůležitější vertikální členitost (hory, velehory). Klimatické poměry 

ovlivňují teplotu, vlhkost vzduchu, množství srážek a výšku sněhové pokrývky. Pro cestovní 

ruch jsou nejvýznamnější dva podnebné pásy –  mírný a subtropický. Ostatní pásy nejsou příliš 

vhodné zejména kvůli extrémním klimatickým hodnotám. 

K nejdůležitějším podmínkám patří hydrologické poměry, které ovlivňují rozvoj 

lázeňství a návštěvnost oblastí v blízkosti vodních ploch. Přímořské oblasti jsou využívány 

především pro dlouhodobé pobyty a míra návštěvnosti závisí na teplotě a čistotě vody, kvalitě 

pobřeží a blízkého okolí. Jezera a umělé vodní plochy slouží k víkendové rekreaci, říční toky 

poté pro poznávací nebo sportovní zájezdy. Pro cestovní ruch jsou též atraktivní lokality, kde 

dochází k vývěrům podzemních vod (gejzíry). 

Z geologických poměrů jsou turisty nejvyhledávanější území zasažené různými 

formami zvětrávání (krasové oblasti). 

Vzácná fauna a flóra je chráněná v národních parcích, chráněných oblastech nebo 

rezervacích a právě návštěva těchto lokalit tvoří významnou složku cestovního ruchu. Na 

druhou stranu výskyt některých druhů rostlin a živočichů může mít na cestovní ruch negativní 

vliv (nebezpečí útoku, velmi přísná ochrana), ve většině případů je to ovšem obráceně. 

Na následujících několika stránkách se pokusím shrnout nejdůležitější přírodní 

předpoklady Šumavského podhůří, které mají nebo by mohly mít zásadní vliv na rozvoj 

cestovního ruchu ve zkoumaném území. 
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Reliéf a jeho využití v cestovním ruchu 

  Churáňov 

 Tento vrch se vypíná do výšky 1 118 m nedaleko Stach a turisty je vyhledávám jako 

středisko zimních sportů. Stejnojmenná osada pod vrcholem slouží zejména k rekreačním 

účelům. Na svazích jsou každou zimu upravovány sjezdové tratě, u kterých byly vybudovány 

lyžařské vleky. Na vrcholku se nachází meteorologická stanice, poblíž ní byl zřízen běžecký 

areál se skokanskými můstky. V zimě jsou zde udržovány běžecké stopy v délce od dvou do 

patnácti kilometrů. Okolo vrchu je značena sedm kilometrů dlouhá naučná stezka a na vrchol 

vede  červená a modrá turistická značka (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

  Javorník 

 Javorník se tyčí do nadmořské výšky 1 089 m nad stejnojmennou obcí asi 6 km severně 

od Stach. Nad osadou Javorník byl na úpatí postaven lyžařský vlek a poblíž je několik 

rekreačních chat, hotelů a penzionů. 

Na vrcholu byla již v roce 1938 vybudována rozhledna, která má podobu obranné věže. 

V roce 2003 byla na ní ještě dostavěna nástavba. Z rozhledny je možné zahlédnout Pancíř, 

Ostrý, Velký Javor, Roklan, Libín nebo oblast Stašska a Churáňov. Na vrcholu začíná naučná  

stezka, která vede i přes sousední vrch Královský kámen. Na Javorník je přístup po modré 

a žluté turistické značce. 

 Po odtržení Sudet v roce 1939 probíhala těsně za vrcholem hranice Protektorátu Čechy 

a Morava a Javorník se tak stal nejvyšší horou Čech. Na severovýchodním úpatí se nachází 

kamenné moře. V obci stojí několik roubených stavení, v parčíku je socha šumavského 

spisovatele Karla Klostermanna a na svahu nad obcí rotundová kaplička z roku 1939 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

  Královský Kámen 

 Tento vrch (1059 m) leží v Javornické pahorkatině asi 3 km od obce Javorník. Na 

vrcholu je možné vidět různé skalní útvary s mrazovými sruby a na úpatí se rozprostírá 

kamenné moře. Na vrchol je přístup po modré a červené turistické značce 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

  Libín 

 Libín se vypíná nad městem Prachatice a dominuje Prachatické kotlině. Na vrcholu byla 

postavena 27 m vysoká rozhledna, z které je výhled na Prachatice, Boubín, Bobík nebo Kleť. 

Na vrcholu stojí též turistická chata (obr. 7), která umožňuje občerstvení a ubytování pro 

předem objednané hosty. Je tam možné vystoupat po modré nebo červené turistické značce. 

 Na svahu u osady Rohanov byl zřízen lyžařský vlek se sjezdovou tratí. Rohanov nabízí 

i možnost koupání v letním období (http://www.jiznicechy.org/cz/). 
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Obr. 7: Turistická chata na Libíně 

  
Zdroj: www.jiznicechy.org 

 
Lomec 

 Vrch  leží  mezi  Netolicemi   a  Vodňany,  jeho nadmořská  výška  činí  552 m.  Vede  

na  něj modrá a zelená turistická značka (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Mářský vrch 

 Tvoří okrajový bod Vimperské vrchoviny. Na jeho vrcholu byla vybudovaná v letech 

1935 - 1937 rozhledna, odkud je možné vidět Churáňov, Javorník nebo Popelní horu. Na vrchol 

vedou tři turistické trasy (červené, modré a žluté značení) (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Strašínská (Nezdická) jeskyně 

 Jeskyně patří k největším v Pošumaví. Leží asi 1 km od obce Strašín v bývalém lomu.  

Jde o jeskyni vytvořenou v krystalickém vápenci, nemá sice krápníkovou výzdobu, ve stropě  

ale podzemní voda vymodelovala obří hrnce. Chodba je asi 30 m dlouhá, 12 m široká a 3 m 

vysoká. K jeskyni vede žlutá a zelená turistická značka, přístup do ní je ovšem v současné době 

veřejnosti zakázán (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Svatobor 

Tento vrch leží asi 3 km od Sušice a tyčí se do výšky 845 m. Svatobor byl osídlen již ve 

střední době kamenné, což dokládají nálezy primitivní chaty na jeho úpatí. Tato chata bylo 

zrekonstruována a je jí možné vidět v sušickém muzeu. Bylo zde objeveno i pohřebiště obyvatel 

původní osady Sušice. 

V roce 1935 byla na vrcholu postavena rozhledna 31 m vysoká, ze které je 

panoramatický výhled. Lze vidět zříceninu Rabí, hrad Kašperk, vrchy Javorník,  Pancíř, Můstek 

nebo Javor. Na západním svahu stojí nad studánkou barokní kaple sv. Anny, která byla 

postavená v roce 1748. Nachází se poblíž osady Odolenov a dříve patřila k malým lázním, které 

byly zřízeny u prameny léčivé vody. 

Na vrchol je přístup po červené nebo po žluté turistické značce 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 

 Ve zkoumaném území se nachází celkem 6 rozhleden. Jejich charakteristika je uvedena 

v tab. 5, umístění v rámci mikroregionu zobrazuje obr. 8. 

 

Vedle rozhledy byl vybudován horský rodinný hotel Libín, 
který nabízí ubytování v klidném a čistém prostředí s řadou 
zajímavých turistických cílů v okolí. Pro své hosty zprostředkovává  
také mnoho činností pro trávení volného času 
(http://www.libin.cz/). 
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Tab. 5: Přehled rozhleden v modelovém území 

 Místo Kóta Typ Rok 
otevření 

Přístup Výška 

1 Čestice 603 m n.m. železná 1999 celoroční, volný 40 m 
2 Churáňov 1100 m n.m. skokanský 

můstek 
1978 nepřístupná vzhledem 

k špatnému stavu 
32 m 

3 Javorník 1089 m n.m. kamenná 1938 sezónně (V-XI) 39,6 m 
4 Libín 1096 m n.m. kamenná 1883 celoroční 27 m 
5 Mářský Vrch 907 m n.m. kamenná 1936 celoroční, volný 12 m 
6 Svatobor 845 m n.m kamenná 1934 celoroční 31 m 

Zdroj: www.rozhlednyunas.cz 

 

 Obr. 8: Rozhledny v modelovém území 

 
   Podklad: upraveno z www.rozhlednyunas.cz 

 

Podnebí 

 Šumavská oblast patří k přechodnému středoevropskému klimatu, střídají se zde vlivy 

podnebí přímořského (na západě) a vnitrozemského (na východě), což se vyznačuje malými 

ročními výkyvy teplot a poměrně vysokými srážkami se stejnoměrným rozložením během roku. 

Podhůří je mírně teplou, místy chladnou klimatickou oblastí. Klima se odvíjí od nadmořské 

výšky. Nižší polohy jsou teplejší a spadne v nich menší množství srážek. 

 Teplota je závislá na nadmořské výšce, o každých 100 m výše teplota klesne v průměru 

o 0,5 °C. Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrné lednové teploty se 

pohybují od -2 do -4 °C, průměrné červencové teploty od 12 do 15 °C. Období, kdy průměrné 
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teploty nepřekročí 0 °C, začíná ve vyšších polohách počátkem listopadu. Průměrné roční teploty 

jsou v rozmezí od 5 do 7 °C. Počet jasných dnů se pohybuje průměrně 50 až 60 dnů za rok. 

Průměrné srážky jsou 800 – 1200 mm. Nejvíce jich spadne v měsíci červnu a červenci. 

Bouřky se tvoří v teplé části roku, především od května do srpna, v zimě výjimečně. 

Významnou formou srážek je sníh. První sněžení přichází většinou během listopadu a sněhová 

pokrývka se udržuje v průměru 50 až 60 dní. Doba jejího trvání ovšem není souvislá. Poslední 

sníh padá většinou do půlky dubna. V nadmořské výšce nad 850 m se sníh drží od října do 

května. 

Vanou zde větry jihozápadního, západního a severozápadního směru. V přízemních 

vrstvách atmosféry je jeho směr a rychlost ovlivněna orografickými poměry. V důsledku polohy 

na závětrné straně Šumavy se zde projevuje fénový efekt, který otepluje vrcholy a svahy 

Šumavského podhůří. Ten vede k nižším srážkám (asi o 20 – 30 %) a vyšším teplotám vzduchu 

(roční průměr asi 0,5 °C ). Ovlivňuje i délku trvání sněhové pokrývky, která se po delší dobu 

drží jen ve vyšších nadmořských výškách nad 900 m nad mořem. Jinak přetrvává v průměru 3-4 

měsíce (http://www.npsumava.cz). 

 

Vodstvo 

 Šumava leží na hlavním evropském rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Díky 

množství rašelinišť, potoků, bystřin a řek je řazena též k významným pramenným oblastem. 

Modelovým územím protékají tři významné řeky Otava, Volyňka, Blanice. Kromě těchto řek se 

zde vyskytují jen menší toky: potok Peklov, Netolický a Živný potok. 

Otava je levostranným přítokem Vltavy a třetí největší jihočeskou řekou (po Vltavě 

a Lužnici).  Do Vltavy se vlévá v blízkosti Orlické přehrady pod hradem Zvíkov. Otava vzniká 

soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy pily, poté protéká úzkým údolím a její koryto je 

balvanité s četnými peřejemi. Před Sušicí se rozlévá do širokého údolí, obtéká zříceninu Rabí 

a směřuje ke Strakonicím, kde přibírá přítok Volyňku, dále k Písku a Orlické přehradě. 

Otava sehrála důležitou roli při kolonizaci Pootaví, vzniku středověkých měst 

a rýžovaní zlata. Na řece bylo postaveno i mnoho mlýnů a hamrů. Dnes patří Otava k vodácky 

nejoblíbenějším řekám v jižních Čechách. Je sjízdná téměř po celé své délce a některé úseky 

jsou přístupné po turistických značkách: mezi Čeňkovou pilou a Sušicí a mezi Horažďovicemi 

a Strakonicemi po červené, mezi Sušicí a Horažďovice po zelené značce. 

Volyňka pramení na svahu Světlé hory asi 10 km jižně od Vimperka, je pravostranným 

přítokem Otavy, do které se vlévá ve Strakonicích. Mezi Volyní a Strakonicemi přibírá potok 

Peklov. Nejpřitažlivějším úsekem pro vodáky je část toku mezi Vimperkem a Sudslavicemi. 

Sportovní lodě mohou plout až k jejímu soutoku s Otavou. I kolem Volyňky jsou vedeny 

turistické trasy – červená mezi Volyní a Strakonicemi, zelená z Borových Lad do Vimperka. 
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 Blanice  pramení  na  svahu  Knížecího stolce  ve  výšce 960  m n.m. a  je  

pravostranným  přítokem  Otavy,  do  které se vlévá  poblíž obce Putim. Horní tok vede 

kaňonovitými údolími a jeho část  pod názvem Horní  Blanice byla  vyhlášena národní přírodní 

rezervací. Na řece byla zbudována Husinecká přehrada, která slouží  jako zdroj pitné vody pro 

Prachatice.  Od středního toku řeka teče otevřenou krajinou a je tudíž mělčí. Největší  vodnost  

má Blanice  na jaře a v minulosti byla používána  pro  plavení  dřeva  z  lesů  na Volarsku.  Na 

řece se také rýžovalo zlato a lovily perlorodky říční. 

 Potok Peklov pramení 8 kilometrů severně od Vimperka, je levostranným přítokem 

Volyňky, do které ústí u Němětic. Netolický potok pramení v blízkosti Netolic, horní tok však 

nese název Stružka a do Vltavy se vlévá jako Bezdrevský potok u Hluboké nad Vltavou. 

 V regionu se nachází jediná přehrada – Husinecká. Byla vybudována na řece Blanici 

a je jednou z nejstarších v jižních Čechách. Stavba probíhala v letech 1934 - 39. Jejím účelem je 

zachycování vody při povodních a slouží i jako zásobárna pitné vody pro blízké Prachatice. Pod 

hrází stojí malá hydroelektrárna, která byla postavena na počátku 50. let s instalovaným 

výkonem 0,5 MW. 

 Hráz přehrady je vysoká 34 m, dlouhá 196,5 m, široká 5 m a vozovka je 25 m nad vodní 

hladinou. Přehrada má plochu 68 ha a objem 6,53 mil m3 vody.  Přes hráz vede silnice 

z Prachatic do Husince, kolem přehrady je značena též žlutá turistická značka, která pokračuje 

podél Blanice až ke Křišťanovickému rybníku. Na březích se nachází skupinky chatek, které 

jsou využívané zejména v letním období. Přehrada též nabízí možnost koupání a rybaření 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 U obce Vacov se nachází maloplošné chráněné území Mladíkovský potok (Podhájí). 

Území tvoří potok s četnými meandry a mokřadní louka o výměře 1,7 ha. Jsou zde chráněny 

vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Žije tu např. majka obecná, rosnička zelená, čolek 

horský nebo vranka obecná. Oblast je však nepřístupná (http://www.vacov.cz). 

 

Fauna 

 Živočišstvo v Pošumaví je výsledkem dlouhodobého vývoje a v průběhu času u něj 

došlo k narušení původní ekologické rovnováhy. Některé druhy se staly ohroženými. Buď nízké 

stavy populace nestačily k jejímu zachování nebo se nebyly schopny přizpůsobit změněným 

podmínkám. Mnoho drobných, bezobratlých živočichů se váže na určité typy rostlinných 

společenstev a spolu s nimi se rozšiřují nebo mizí. Též rozvoj zemědělství a osídlení znamenaly 

velkou změnu pro řadu větších obratlovců, kteří se s novými podmínkami nedokázaly vyrovnat. 

Na druhou stranu nové formy rostlinného krytu umožnily šíření druhů, které se dříve na daných 

místech nevyskytovaly. 
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Výskyt živočišných druhů je ovlivněn dvěma faktory - velkostí území a prolínáním 

druhů, které patří k odlišným geografickým oblastem (středoevropské druhy, severské glaciální 

relikty, druhy alpské a karpatské soustavy). 

 Bohatá fauna žije ve smíšených lesích. Chybí zde však dříve se hojně vyskytující větší 

šelmy jako medvěd a vlk. Kromě savců (rys ostrovid, srnčí zvěř, kuna, hranostaj, liška) a ptáků 

(káně, jestřáb, puštík, datel, střízlík) zde najdeme početné zastoupení brouků a měkkýšů. Na 

loukách a polích bohužel ubývá křepelek, koroptví a zajíců. Bezobratlí živočichové jsou vázáni 

zejména na rašeliniště. Významná hnízdiště ptáků nalezneme na druhotných bezlesích, která 

vznikla po zbourání původních osad. Specifickým stanovištěm jsou balvanitá moře. 

 Mezi stojaté vody řadíme rašelinná jezírka, tůně, rybníky a přehradní nádrže. V menších 

rybnících žijí zejména různé druhy obojživelníků (čolci, žáby), u velkých nádrží zase můžeme 

vidět velké množství ptáků, kteří se zde zastavují při tahu (čírka, kachny, volavka bílá, racek 

stříbřitý, kormorán velký a mnoho druhů bahňáků). Stejně pestrá je i fauna tekoucích vod 

a přilehlých břehů. Z typických zástupců zde žije vydra říční (především čisté a zarybněné 

vody), ledňáček říční, pstruh potoční, střevle potoční, rak říční a velké množství hmyzu 

(http://www.npsumava.cz, www.priroda.cz, http://radyne.pef.zcu.cz/web/sumava/sum/rokyt-

modr/3.html). 

 

Flóra 

 Šumavské podhůří patří do oblasti středoevropské lesní květeny. Rostlinstvo podhůří se 

na rozdíl od Šumavy vyznačuje teplomilnějším charakterem. Vegetace v této oblasti je 

diferencována zejména podle nadmořské výšky, z ostatních vlivů se zde uplatňují též vodní 

poměry a vzdušné proudění. Rostlinstvo Šumavy není příliš druhově bohaté, ale jeho 

význačnost je dána zejména výskytem unikátních společenstev na extrémních stanovištích 

(rašeliniště – borovice blatka, kamenná moře – reliktní bory). 

Migračními vlnami sem byly zavlečeny alpské druhy květeny (např. hořec panonský, 

prha chlumní), vyskytují se zde endemické a glaciální relikty a zastoupení zde má i azonální 

vegetace např. na rašeliništích, slatích, suťových svazích, kamenných mořích (vřes) nebo 

krystalických vápencích. Na vápencích rostou vápnomilné bučiny a teplomilné doubravy, 

v Pošumavín se vyskytují na Sušicku nebo Volyňsku. Většinou je ovšem vystřídali kulturní 

bory, travnaté i květnaté bylinné formace teplomilných a vápnomilných druhů. 

Rostlinná ale i živočišná složka rašelinišť je dnes asi nejméně narušenou částí původní 

šumavské přírody. Rašeliniště vznikaly v podobě pramenných močálů na konci poslední doby 

ledové. Tato oblast jim poskytovala ideální podmínky: mělké pánve, plochá sedla a široká údolí 

s řadou pramenišť, chladné a vlhké podnebí. 

 Pro tuto oblast jsou typické lesní vegetace, které ovšem prošly dlouhým vývojem a byly 

formovány hospodářskou činností člověka. Původní lesní porosty pahorkatin (lipové a dubové 
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bučiny) byly přeměněny na zemědělské kultury nebo nahrazeny náhradními dřevinami (dub, 

bříza, osika, borovice). V nadmořské výšce 600 - 1100 m se dříve nacházely květnaté bučiny, 

byly však taktéž vystřídány, v tomto případě smrkovou monokulturou. 

 V místech, kde došlo  k vykácení lesa, vznikla buď luční a pastvinná společenství nebo 

zemědělsky obdělávaná půda. Nelesní plochy zabírají v Pošumaví 60 - 70 % z rozlohy území. 

V poválečném období byla většina luk a pastvin ponechána přirozenému vývoji, což však vede 

k degradaci lučních fytocenóz  a zániku botanicky významných lokalit. Na druhou stranu ale 

dochází v některých místech ke vzniku společenstev v různých stádiích sukcese 

(http://www.npsumava.cz, www.priroda.cz, http://radyne.pef.zcu.cz/web/sumava/sum/rokyt-

modr/3.html). 

 

4.3.1.2 Kulturn ě-historické p ředpoklady 

Společenské faktory mají charakter stálých objektů (hrady, zámky, kostely) nebo jednorázových 

akcí (festivaly, koncerty). Turisticky přitažlivé jsou objekty, které jsou zapsané na seznam 

Světového kulturního dědictví UNESCO. Do ochrany UNESCO patří i biosférické rezervace 

UNESCO, které chrání významné pevninské, mořské a smíšené ekosystémy. V Česku se 

nachází 6 těchto rezervací a jednou z nich je i Šumava, která byla vyhlášena v roce 1990. 

 Společenské atraktivity můžeme rozdělit na kulturně-historické památky 

(architektonická díla, užitkové stavby, sídelní komplexy, památníky), kulturní zařízení (do této 

skupiny patří objekty, kde jsou uložené nějaké sbírky – muzea, galerie, knihovny, nebo se jejich 

prostřednictvím realizují různé akce – divadla, kina), sportovní (olympijské hry, mistrovství) 

a jiné (konference, kongresy, zábavné parky) akce. 

 V zájmovém území najdeme mnoho příkladů z jednotlivých kategorií. Nejvíce jich bude 

patřit do kulturně-historických památek a kulturních zařízení. Najdeme zde i několik 

sportovních objektů, které se ovšem lokalizují zejména do větších měst. Jedná se především 

o koupaliště a sportovní stadiony. 

V modelovém území se sice nenalézá žádná památka UNESCO, ale hrad Rabí byl 

navržen na zapsání na tento seznam. Nejblíže mému mikroregionu se nachází Holašovice, které 

mají na seznamu UNESCO zapsané statky se štíty lidového baroka. 

 Pro lepší přehlednost jsem si rozdělila tuto kapitolu na dvě části. V první zmíním 

nejdůležitější kulturně-historické památky - solitéry (hrady, zámky, zříceniny) a v druhé obce, 

které jsou významné díky pořádání různých kulturních akcí, historickým památkám nebo 

místnímu folkloru a stávají se tudíž vyhledávaným cílem domácích a zahraničních návštěvníků. 
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Kulturně-historické památky - solitéry 

Helfenburg 

 Hrad byl postaven ve 14. století za vlády Rožmberků na skalnatém vrchu ve výšce 

okolo 680 m v blízkosti Bavorova. Po 200 letech však přestal být využíván a začal chátrat. 

Zachránil ho turistický spolek, který ve 30. letech 20. století hrad zrekonstruoval. Zřícenině 

dnes dominuje válcová obranná věž, ze které je pěkný výhled do okolí. Návštěvníci mohou 

spatřit Boubín, Blanský les nebo Písecké hory. Památka je přístupná po modré turistické značce 

z Volyně nebo červené z Husince. 

 Na Helfenburgu se během jara a léta pořádá řada kulturních akcí, které lákají mnoho 

turistů. Jedná se o středověké jarmarky, šermířské souboje nebo taneční koncerty. Každá z akcí 

nabízí i bohatý doprovodný program (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.zamky-

hrady.cz/). 

 Návštěvnost hradu by mohlo zvýšit vytvoření tématické cyklotrasy zaměřené například 

na historické památky v okolí Volyně nebo na hrady – zámky v Pošumaví. 

  Kratochvíle 

 Renesanční zámek postavený v letech 1583-89 pro Viléma z Rožmberka podle vzoru 

italských venkovských vil. Leží v blízkosti Netolic a po dokončení nahradil dosavadní hlavní 

sídlo Rožmberků Helfenburg (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.zamky-hrady.cz/). 

Spolu s Helfenburgem by tento zámek mohl být součástí nové tématické cyklotrasy. 

U každého zastavení by byly umístěny informační panely, které by turistům přiblížily historii 

objektu a mapka s vyznačením místa, kde se právě nalézají, popřípadě celou trasou. Zájem nebo 

povědomí o této cyklotrase by se mohlo zvýšit vytištěním jednoduchých letáků, na kterých by 

byl průběh trasy, jednotlivá zastavení s fotografií hradu nebo zámku, informace o objektu 

a možnosti občerstvení na trase. 

 Na počátku 20. století se ze zámku stalo skladiště. Oprav a zrestaurování se dočkal 

teprve v polovině minulého století. Nejvýznamnější částí sídla je tzv. Zlatý sál, který slouží 

k reprezentačním účelům. Zájemci mohou také zhlédnout expozici českého loutkového 

a animovaného filmu. 

U zámku je vybudované závodiště, poslední v jižních Čechách, na kterém se konají 

netolické dostihy, které jsou doprovázeny řadou akcí. Každoročně se závodů na přelomu jara 

a léta účastní přes 1000 diváků (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.zamky-hrady.cz/). 

  Osule   

 Zbytky hradu se nachází na kopci Osule u Vitějovic. Nechal ho vystavět ve 13. století 

Přemysl Otakar II. jako opěrný bod při Zlaté stezce. Změnou majitele a výstavbou Helfenburku 

však hrad ztratil svůj smysl, nikdy nebyl dokončen a chátral. Do dnešní doby se dochovaly 

pouze zbytky zdiva paláce a spodní části věží (http://www.jiznicechy.org/cz/). 
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Rabí 

 Zřícenina Rabí leží nad řekou Otavou asi 10 km od Sušice poblíž stejnojmenné obce. 

Rabí patří k nejmohutnějším, nejrozsáhlejším a nejlépe opevněným hradům v Česku a dnes patří 

k návrhům na památku UNESCO. Jeho zapsání na tento seznam by jistě zvýšilo pozornost 

k této památce a turistický zájem o ní (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Na hradě se každý den v letní sezóně s výjimkou pondělí koná Včelnice, což je 

divadelní letová produkce včelstev v hradním příkopu. Představení je spojeno s výkladem 

o životě včel, návštěvníci mají možnost je pozorovat a ochutnat jejich produkty. Včelnice jsou 

ukončeny Hradním medobraním, které doprovází akce pro děti, pečení cukroví, ochutnávky 

medů a medolády (http://www.zamky-hrady.cz/). 

Městečko v podhradí vzniklo roku 1499. Nejstarší památkou je gotický kostel 

Nejsvětější Trojice z roku 1498, který sloužil jako hradní kaple. V obci se také nachází několik 

staveb ve stylu venkovského baroka (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.sweb.cz/ 

obecrabi). 

  Velhartice 

Středověký gotický hrad z přelomu 13.a 14. stol., patří mezi národní kulturní památky. 

Kromě prohlídky hradu mohou návštěvníci shlédnout audiovizuální pořad o historii a obnově 

objektu. Městečko leží v podhradí a bylo založeno rýžovníky zlata. Historické jádro obce je 

památkovou zónou, nachází se zde též románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1240 

(http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.zamky-hrady.cz/). 

Historie rýžovaní zlata se dá využít i pro účely cestovního ruchu. V místním muzeu je 

umístěna expozice zaměřená na hornictví, dřívější řemesla a historii. Obcí též vede stezka pro 

pěší Hory Matky Boží, která spojuje turisticky zajímavá místa (http://www.jiznicechy.org/cz). 

 

Turisticky významné obce – kulturní  a folklórní akce 

Bavorov 

 Městečko leží na řece Blanici v blízkosti Vodňan. Bylo pravděpodobně založeno 

Bavorem III. na přelomu 13. a 14. století na Zlaté stezce. K nejhodnotnějším gotickým 

sakrálním objektům v jižních Čechách patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, kašna na náměstí 

je chráněnou technickou památkou. 

Přímo v obci se nenachází žádné ubytovací zařízení, ale turisté (max 5) se mohou 

ubytovat v chatě v chatové oblasti Podlesí nebo autokempu Bavorov (chatky, apartmány, 

karavany, stany) (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.bavorov.cz). 

Běšiny 

Obec založená roku 1379 jako sídlo rytířů Běšínů z Běšin. Dnes je obec významným 

centrem letní rekreace díky autokempu s koupalištěm (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Eurocamp Běšiny má celoroční provoz a kromě trávení dovolených poskytuje možnost pořádání 
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školení nebo sportovních akcí. Atraktivní přírodní prostředí v kombinaci s historickými 

památkami poskytuje vhodné podmínky pro pěší nebo cykloturistiku. V areálu kempu se 

nachází koupaliště, tenisové kurty, hřiště, minigolf a sauna (http://www.eurocamp.besiny.cz/). 

  Čestice 

 Původní osada byla založena nad potokem Peklov na počátku 13. století u tvrze Česticů. 

Dominantou městečka je kostel sv. Jana Křtitele. V jeho blízkosti stojí kaple křížové cesty, 

původní dřevěné nahradily později zděné. Ke konci 17. století byl v obci postaven barokní 

zámek, před nímž stojí renesanční kašna. Na vrchu Kalvárie se nachází klasicistní kostelík 

Povýšení svatého Kříže a bývalá poustevna (http://www.jiznicechy.org/cz/, 

http://www.cestice.cz). 

 Poutní místo Kalvárie by se mohlo stát jedním z cílů tématické cyklotrasy zaměřené na 

církevní památky. Téměř v každé obci v okolí stojí kostelík nebo kaplička (Doubravice, 

Zechovice + selské baroko), ve Volyni pak další poutní místo kaple Anděla Strážce (+ tvrz, 

kostely). Jednotlivé sakrální objekty by se mohly propojit prostřednictvím nové cyklotrasy, 

která se nemusí omezovat pouze na obce strakonického okresu, ale může zamířit více na 

Šumavu. Kaple stojí např. i v Nebahovech, Netolicích, Lažišti nebo Sušici, kostel najdeme ve 

Strašíně, Velharticích, Nicově nebo Čkyni. Do sakrálních památek řadíme též synagogy, 

kterých se v modelovém území nachází 6 (Čkyně, Dub, Hartmanice, Podmokly, Vlachovo 

Březí, Volyně + židovský hřbitov). 

 Hoštice u Volyně 

Tato malá obec asi 3 km od Volyně je známá zejména trilogií Zdeňka Trošky Slunce, 

seno… a kulturní akcí Stodola Michala Tučného aneb Setkání přátel. Festival se koná 

každoročně poslední víkend v srpnu a navštíví ho kolem 8000 lidí. Pořadatelé pro návštěvníky 

zajišťují občerstvení, místo k táboření a parkování. Kromě příznivců country si na své přijdou 

i rockeři.  

  Husinec 

Městečko na řece Blanici je známé jako rodiště kazatele Mistra Jana Husa, který patrně 

převzal své jméno od nedaleké zříceniny Hus. Vzniklo po roce 1340 na Zlaté stezce. V centru se 

nachází radnice s gotickým portálem a farní kostel sv. Kříže. V rodném domě Mistra Jana Husa 

byl zřízen památník, který je vyhlášen národní kulturní památkou. Každoročně se na Husovu 

počest konají ve městě Husovy oslavy. Tradice vznikla již v roce 1869. Účelem akce je 

uchování odkazu této významné osobnosti českých dějin. Oslav se často účastní přední čeští 

politici. Program zahrnuje sportovní turnaje (nohejbal, volejbal), koncerty (duchovní, moderní 

hudba), mše, divadelní vystoupení, poutě a staročeské jarmarky (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Turisté mají možnost ubytovat se v penzionu U Blanice, občerstvení jim nabízí pět 

restaurací. 
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  Netolice 

Město se rozkládá podél Netolického potoka a patří k nejstarším jihočeským městům. 

Založil ho král Přemysl Otakar II. ke konci 13. století. Rožmberkové, kteří vlastnili Netolice na 

začátku 16. století, nechali poblíž města vybudovat lovecký zámeček Kratochvíle. Na počátku 

17. století bylo město dobyto a vypáleno, nový rozvoj započal až o dvě století později. 

Dominantou náměstí je novorenesanční radnice, uprostřed stojí kašna a v Rožmberském 

domě sídlí muzeum, kde je umístěna národopisná expozice, sbírka zbraní, lidového nábytku, 

skla, porcelánu, druhá největší sbírka pohlednic a největší sbírka blatských lidových výšivek 

v Čechách (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.netolice.cz/index.htm). 

Na vrchu sv. Ján na místě dřívějšího netolického hradu vzniká od roku 2004 

archeologický park (open-air  muzeum),  zaměřený  na  období  raného  středověku (10.-

13. století). Tento projekt nemá význam pouze z hlediska vědeckého a výzkumného (probíhá 

zde archeologický výzkum), ale mohl by se stát významným produktem cestovního ruchu 

(http://www.archeopark-netolice.cz/cz/). 

Další zajímavý projekt, na kterém mikroregion  Netolicko pracuje, je příprava chráněné 

krajinné památkové zóny – Netolická obora (obr. 9). Oplocená obora s loveckým zámečkem 

zde existovala již na konci 16. století, po 30tileté válce však byla zrušena. Dnes tvoří obora 

unikátní krajinný celek, kde se střídají  lesy, louky, aleje, rybníky (30) s historickými 

památkami (technická památka – umělá stoka Krčínka, renesanční  statky, mohylová pohřebiště, 

halštatské hradiště a zaniklé středověké  vsi).  Území  nabízí využití pěším turistům, cyklistům, 

hipoturistům, houbařům nebo rybářům (http://www.netolice.cz/index.htm). 

Městem vede pěší okruh a jeho okolím cyklostezka s názvem Historická krajina 

Netolicka, která je zaměřena na historické památky a přírodní zajímavosti. V Netolicích se též  

narodil Štěpánek Netolický, který je známý jako zakladatel jihočeských rybníků. 

Přímo v Netolicích je lokalizováno pět penzionů a dva hotely, většinou stojí v blízkosti 

náměstí. 1,5 km za obcí se rozkládá autokemp Podroužek, který nabízí ubytování ve stanech, 

karavanech, chatkách nebo na ubytovně (http://www.netolice.cz/index.htm). 
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Obr. 9: Netolická obora 

 
         Zdroj: upraveno z http://www.netolice.cz/netolicko/mikroregion_obora.htm 

 

Prachatice 

 Město Prachatice leží v příhraniční oblasti v těsné blízkosti CHKO Šumava. Nad 

městem se tyčí vrch Libín, nejvyšší vrchol Prachatické hornatiny. Prachaticemi protéká Živný 

(Běličský) potok, který vtéká do řeky Blanice (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 Původní osada (dnes Staré Prachatice) byla založena při obchodní Zlaté stezce, po které 

se do Čech dopravovala sůl. Nové město vzniklo ve 14. století a největším rozmachem prošlo 

o dvě století později, kdy nabylo současné renesanční podoby. Od 30tileté války nastal úpadek 

města, který trval až do poloviny 20. století. Tato stagnace dopomohla k tomu, že jádro města 

zůstalo téměř nezměněno. 

 Prachatice patří k nejlépe zachovaným městským komplexům v Česku. Historické 

renesanční jádro bylo díky historickým budovám v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou 

rezervací (v ČR pouze 40 měst s tímto statutem). K nejvýznamnějším památkám patří městské 

opevnění ze 14. století, jehož součástí se i goticko-renesanční Dolní brána, která se jediná 
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dochovala do současnosti, kolem hradeb vede i jedna z naučných stezek. Nejvýznamnější 

budovou na náměstí je Stará radnice z let 1570-77, kde sídlí informační centrum. V Prachaticích 

též najdeme největší sluneční hodiny ve střední Evropě. 

 Město pořádá během roku několik akcí, které také přispívají k rozvoji cestovního ruchu. 

Jsou to např.: 

- Štít města Prachatice – každoroční březnová přehlídka amatérských divadelních 

souborů z celé České republiky 

- Koloshow aneb Slavnosti všeho, co má kola – koná se každý rok poslední pátek 

v dubnu a je spojená s otevřením turistické sezóny, program nabízí cyklistický závod a řadu 

doprovodných akcí 

- Festival duchovní hudby – duchovní koncerty v chrámu sv. Jakuba pořádané na 

konci června 

- Slavnosti Zlaté stezky – akce připomíná historické tradice a Zlatou stezku, je možné 

shlédnout taneční a hudební vystoupení, pochodňový průvod, historické tržiště nebo šerm, koná 

se poslední týden v červnu 

- Dny evropského dědictví – lze navštívit i památky, které jsou jinak nepřístupné, 

uskutečňuje se každoročně začátkem září 

- Příjezd paní Zimy – Zimní slavnosti – probíhá týden před Vánocemi a je spojený 

s vánočními trhy. 

 Prachatice nabízí ubytování v pěti hotelích (např. Hotel Albatros, Parkán nebo Park) 

a pěti penzionech s ubytovacími kapacitami přes 400 míst (bez přistýlek). Turisté mají též 

možnost přenocovat v několika turistických ubytovnách nebo v soukromí 

(http://www.prachatice.cz, http://mesto.prachatice.cz). 

Sušice 

„M ěsto sirek“ leží v údolí řeky Otavy poblíž hranice CHKO Šumava. Se jménem Sušice 

se v historických pramenech můžeme setkat až od roku 1233 (odvozeno od suchého místa mezi 

rameny řek). Archeologické nálezy (primitivní chaty lovců) však pochází již ze starší doby 

kamenné. Původně byla Sušice pravěkou rýžovnickou osadou, která ležela na obchodní cestě do 

Bavor. Historické osídlení dokládá nález pohřebiště na svahu Svatoboru. Historické jádro bylo 

vyhlášeno památkovou zónou. Nejstarší památkou jsou stopy po chatě, jejíž vznik je datován 

do doby před 10 000 lety př.n.l., což je první důkaz o osídlení Pošumavské oblasti 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Každoročně se v Sušice koná mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Otava Cup. 

Jedná se o jeden z největších turnajů v České republice, na který se sjíždí přes 50 mužstev 

z několika evropských zemí. Mezi další kulturní akce patří Den Sušice, což je dvoudenní akce 

na konci května, která se koná u příležitosti zahájení turistické sezóny. Jde o přehlídku 

uměleckých činností, které se účastní nejen soubory z okolí, ale také z partnerských měst 
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z Německa a Švýcarska. O prázdninách se Sušice stává cílem rockerů, neboť na Santosu 

(chatová osada Luh) se každoročně pořádá benefiční festival Šumava Rocks. 

Kromě osady Luh se v Sušici nalézají ještě 4 hotely (např. Sporthotel Pekárna nedaleko 

náměstí, který nabízí řadu sportovních možností), jeden penzion, ubytovna a objekty, které 

nabízí ubytování v soukromí (http://www.sumavanet.cz, http://www.susicenet.cz/mususice). 

 

Obr. 10: Muzeum Šumavy v Sušici 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.sumavanet.cz 

 

Vimperk 

Vimperk leží asi 20 km od hraničního přechodu Strážný na březích řeky Volyňky 

v nadmořské výšce 700 m n.m na úbočí Boubína. Původně se jednalo o osadu na Zlaté stezce, 

o níž máme první zmínky z roku 1263. Roku 1479 byl Vimperk povýšen na město a opevněn. 

Do současnosti se však zachovalo jen málo z tohoto opevnění (6 bašt a Černá brána). Městem 

vede několik naučných stezek. 

Ve Vimperku až do současnosti přetrvala tradice sklářství a tiskařství. Po vynalezení 

knihtisku zde byly vytištěny první dvě knihy a kalendáře v Čechách. Typické pro toto město je 

též zpracování dřeva, textilní výroba a výroba předmětů a bižuterie z jeleních parohů. 

Ve městě má sídlo Správa Národního parku a CHKO Šumava . 

Turisté si mohou vybrat z ubytování v hotelu (4), penzionu (4), v soukromí (5) nebo 

v autokempu Vodník v blízkosti města (http://www.jiznicechy.org/cz/, www.vimperk.cz, 

http://www.mestovimperk.cz/). 

Vit ějovice 

 Vesnice leží v blízkosti Prachatic v údolí Zlatého potoka. Je známá tím, že zde došlo 

k setkání pěti armád na konci druhé světové války – památník severně od města (Američané zde 

9. 5. 1945 zadrželi prchající německé a maďarské vojáky, předali je československým vojákům 

a od nich si je převzala sovětská armáda) (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Ve vsi se nachází řada staveb venkovské lidové architektury (možnost naprojektování  

cyklotrasy na toto téma). 

 

Obr. 10 zobrazuje Muzeum Šumavy na náměstí 
v Sušici. Spolu s muzeem v Kašperských Horách a Železné 
Rudě tvoří od roku 1967 komplex pod názvem Muzeum 
Šumavy. Muzeum v Sušici bylo založené jako první 
v Pošumaví v roce 1880. Turisté zde mají možnost shlédnout 
expozice zaměřené na historii Horního Pootaví, sirkařství, 
sklářství a část je věnována i spisovateli Karlu Klostermannovi. 
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  Vlachovo Březí 

 Původní osada Březí byla v 16. století povýšena na městys, městem se stala roku 1868. 

Ve městě se dochovala řada turisticky lákavých památek. Najdeme zde stavby lidové 

architektury, jejichž barokní štíty jsou dílem Jakuba Bursy. Poblíž města stojí kaple svatého 

Ducha s Kalvárií, k níž vede kapličková křížová cesta (http://www.jiznicechy.org/cz/, 

http://www.mikroregionvb.cz/vlachovobrezi). 

Kalvárii s křížovou cestou najdeme i v Česticích, proto by se tyto dvě obce spolu 

s dalšími, které na svém území mají církevní památky, mohly propojit cyklotrasou na tuto 

tématiku. 

Město nabízí turistům možnost ubytování v jednom penzionu. 

Volyně 

 Město leží na levém břehu řeky Volyňky. První známky slovanského osídlení pochází 

ze 7. století a menší hradiště Wolinich se v písemných pramenech objevuje od roku 1271. 

Původ jména však do dnešní doby není znám. V roce 1299 byla Volyně povýšena na město. 

 Nejvýznamnější památkou je budova renesanční radnice na náměstí, kde sídlí Městské 

kulturní středisko. Volyně zůstala nedotčena průmyslem a již od 1. republiky je vyhledávaným 

cílem turistů (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 Volyní byly pro turisty vytyčeny tři cesty, které je seznámí z historií a zajímavostmi 

tohoto města. Jedná se o procházku turistickou, historickou a literární. Turistická procházka 

začíná na náměstí, poté pokračuje do nejstarší části města Hradčan. Na vrchu Děkan se nachází 

židovský hřbitov, který patří k nejzachovalejším v Čechách. Z Děkanu sejdeme ke středověké 

tvrzi a Děkanskému kostelu Všech Svatých. 

 Ve Volyni se koná také několik kulturních akcích, které každý rok přilákají mnohé 

turisty. Jednou z nich je hudební festival VOKULE (VOlyňské KUlturní LÉto), který se koná ve 

velkém sále Na Nové. Účastní se jí kapely z celé české republiky a na pódiu se s nimi střídají 

i různé hudební styly (grunge, punk, rock´n´ roll). 

 Přímo ve městě se nachází 3 ubytovací zařízení – 2 hotely + 1 penzion, v blízkosti ještě 

apartmány v uzavřeném areálu (www.volyne.eu, www.volyne.info). 

Zechovice 

 Vesnice leží asi 2 km jihozápadně od Volyně a je zde zachován ucelený soubor lidové 

architektury, tzv. selské baroko, z poloviny 19. století. „O výstavbu se zasloužil lidový stavitel – 

zedník Jakub Bursa, rodák z Dolních Nekvasovic u Vlachova Březí“ (Podhorský 1998, s. 122). 

  Stejně jako v Zechovicích i v Koječíně (Čepřovice), Litochovicích a Nahořanech byla 

vyhlášena vesnická památková rezervace. V Hoslovicích byl zřízen skanzen – nejstarší vodní 

mlýn v Čechách. Dřevěnou lidovou architekturu najdeme ve Vitějovicích, Lažišti nebo 

Stachách. I tato místa by se mohla stát jednotlivými cíly cyklotrasy zaměřené na lidovou 
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architekturu. Cyklotrasa „Za lidovou architekturou“ funguje již na Vodňansku. Předpokládám, 

že by mohla být dobrým turistickým lákadlem i v této oblasti. 

 Bohužel v těchto obcích s výjimkou Hoslovic (penzion Ekochov) a Čestic (Lidový 

dům) nenalezneme ubytovací zařízení, takže další možností na ubytování je město Volyně, které 

se nachází v blízkosti těchto vesnic. Seznam všech cyklotras i se zajímavými zastaveními 

a možnostmi občerstvení na trase by byl uveden na letáku nebo turistické brožuře, která by byla 

k dispozici v informačních centrech v oblasti nebo v ubytovacích zařízení. Na tyto cyklotrasy by 

mohl být odkaz i na internetových stránkách zmíněných obcí. 

 

Lyžařská střediska 

Kašperské Hory 

Město vzniklo jako hornická osada ve 13. století, která byla již o století později díky 

rozvoji těžby zlata povýšena na městečko. Roku 1584 se z něj stalo královské horní město. Po 

třicetileté válce těžba zlata nebyla obnovena a ve městě se začal rozvíjet dřevařský průmysl. 

Kašperské Hory (KH) jsou dnes známé především jako letní a zimní turistické středisko. 

Historii města si můžeme připomenout v Muzeu Šumavy zaměřeném na sklářství, 

hornictví, sirkařství a přírodu. Celoročně je zde zpřístupněna i výstava historických motocyklů 

(největší česká soukromá sbírka) a hraček. V letních měsících se na nádvoří muzea hrají 

loutková divadla nebo vystavují staročeské perníky s možností prodeje. Okolím města je 

značena naučná stezka „Údolím zlatokopů“ a v údolí Zlatého potoka byla vyhlášena přírodní 

rezervace „Amálino údolí“ (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.sumavanet.cz/khory). 

Kašperské Hory jako turistické středisko by mělo mít zájem na zkvalitňování 

a rozšiřování ubytovacích kapacit. V současné době se zde nachází 2 hotely (Hotel Šumava, 

Parkhotel Tosch), 4 penziony (Penzion Waikiki, nebo Penzion-restaurant Cikánka), apartmány, 

2 chalupy a rodinné domy, které nabízí ubytování v soukromí. 

Poblíž města se nachází zřícenina gotického hradu Kašperk. Leží v nadmořské výšce 

887 m nad mořem, což z něj dělá nejvýše položený hrad v Čechách. Jednalo se o vojenský hrad, 

který byl postaven k ochraně stezky, kolem které se těžilo zlato. Založil ho po roce 1356 

Karel IV. Ve 20. století byl hrad zrekonstruován. Vede k němu zelená turistická značka 

a zájemci si mohou též prohlédnout předsunuté opevnění „Pustý hrádek“. 

Expozice na hradě nás seznamují s historií sídla, životem Karla IV., Zlatou stezkou 

a těžbou zlata. Koná se zde také řada kulturních akcí, a to především v průběhu léta. Využívají 

se k tomu prostory hradního paláce a nádvoří. Jedná se zejména o hudební recitály, divadelní 

nebo šermířská představení. Východní věž plní též funkci rozhledny a nabízí pohled na centrální 

část Šumavy (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.kasperk.cz/). 
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Obr. 11: Schéma Skiareálu Kašperské Hory 

 
Zdroj: http://www.snowhill.cz/sh/index/areal-mapa.do?areal=4 

 

Stachy 

 Jsou rozlohou největší obcí v Čechách. Toto významné rekreační středisko Šumavy se 

nachází mezi Kašperskými Horami a Vimperkem ve Stašské kotlině. Část území obce leží již na 

území národního parku. Oblast kotliny byla osídlena až v 16. století, kdy u zdejší sklárny byla 

založena osada Stachy. 

Stachy patří k největším lyžařským střediskům v jižních Čechách. Turisté sem přijíždí 

nejen kvůli lyžování ale i za poznáním mnoha památek a místních zajímavostí. Ubytování 

nabízí 2 penziony a hotel. Dochovaly se zde stavby pošumavské architektury městského typu 

z 18. a 19. století (roubená stavení z oblých klád). Místní zajímavostí je hřibová rezervace na 

náměstí (http://www.jiznicechy.org/cz/, http://www.sumavanet.cz/stachy). 

Na konci listopadu 2006 byla otevřena nová nádražní budova. Kromě čekárny pro 

cestující zde sídlí též Regionální rozvojová agentura Šumava (www.rera.cz) a první infocentrum 

NP Šumava mimo národní park, kde návštěvníci získají tipy na cyklistické výlety, informace 

o sjízdnosti řek nebo zajímavostech v okolí (Janouš 2006b). 

Každou první únorovou sobotu pořádá Lyžařský oddíl Sokol Stachy závod v běhu na 

lyžích – Stašskou patnáctku. 

  Zadov 

 Nedaleko Stach na svazích kopce Churáňov je v nadmořské výšce nad 800 m rozptýlená 

obec Zadov, která je nejznámějším lyžařským střediskem na Šumavě. Obec vznikla díky rozvoji 

sklářství v 18. století. Je zde vybudován lyžařský skokanský můstek. Toto středisko nabízí také 

turistické vyžití v letní části roku (pěší turistika, cykloturistika, houbaření) 

(http://www.jiznicechy.org/cz/). 

 Na konci roku 2006 v části areálu Kobyla vyrostla nová 735 m dlouhá čtyřsedadlová 

lanovka, která za hodinu přepraví až 2 000 osob. Lanovka patří k nejmodernějším zařízením pro 

 Skiareál Kašperské Hory (obr. 11) 
nenabízí sportovní vyžití jen lyžařům, ale 
součástí komplexu je i snowpark a dráha pro 
snowtubing. 
 Hlavní část areálu tvoří dvě sjezdovky 
se třemi vleky, které jsou při nedostatku sněhu 
zasněžovány umělým sněhem 
(http://www.snowhill.cz/sh/index/areal-mapa. 
do?areal=4). 
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lyžaře na jihu Čech a k největším investicím do sjezdového lyžování v kraji za poslední roky 

(Janouš 2006a). 

 Turisté se mohou ubytovat v hotelu, penzionu, na ekostatku nebo na chatě. V létě je 

ubytování na statkách nebo dvorech vhodné pro hipoturistiku či cyklistiku. V červenci 2008 se 

uskuteční 1. ročník cyklistického závodu Šumavská padesátka, který startuje na Zadově 

(lyžařský areál) a z velké části povede CHKO Šumava (http://www.sumavska50.cz/index.html). 

 

Obr. 12: Lyžařský areál Zadov - Churáňov 

 
Zdroj: www.lazadov.cz 
 

 Podrobnější popis obou zmíněných lyžařských areálů (LA) uvádím v příloze 8. 

 

4.3.1.3 Zajímavosti v nejbližším okolí 

Jelikož dochází k stále větší koncentraci obyvatelstva do oblasti  CHKO Šumava, zabývám se 

v této práci myšlenkou, že Šumavské podhůří by se mohlo stát jakousi „ubytovací zónou“ pro 

turisty, kteří mají v úmyslu navštívit území Šumavy. Ti by se zde ubytovali a poté podnikali 

jednodenní výlety do cílové oblasti. Zde je přehled těch nejvýznamnějších zajímavostí 

v blízkosti Šumavského podhůří. 

Boubínský prales 

 Vrch Boubín je vysoký 1 362 m a spolu s Bobíkem (1264 m) tvoří charakteristickou 

siluetu. Na vrcholu se nachází chráněný trigonometrický bod a malý obelisk s nápisem 

„Kardinal Fürst von Schwarzenberg, 3.8.1867“ na paměť návštěvy pražského arcibiskupa. 

V Boubínském pralese jsou chráněny zbytky původních šumavských horských lesů. 

Nejstarší smrky a jedle jsou až 400 let staré. Národní přírodní památkou byl vyhlášen roku 

1858. Jeho rozloha činí necelých 666,5 ha. Boubínské jezírko bylo postaveno v roce 1836 

a sloužilo k plavbě dřeva z Boubína do skláren v Lenoře . 

Středem pralesa je vedena naučná stezka „Boubínský prales“, která začíná 

u Boubínského jezírka a je dlouhá 3,8 km. Mezi Boubínem a Bobíkem se nachází rezervace 

Milešický prales s rozlohou 8,3 ha (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Na obr. 12 je zobrazeno schéma 
lyžařského areálu Zadov – Churáňov.  Lyžuje 
se zde na východních svazích ve dvou 
navzájem nepropojených areálech, Kobyla + 
Lanové dráhy. Trasa v areálu Lanové dráhy 
se neupravuje, tudíž je vhodná pro 
snowboardisty a boulaře (www.lazadov.cz). 
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  Holašovice 

 První zmínky o obci jsou z roku 1263 a do dnešní  doby zůstaly téměř v nezměněném  

stavu. Je to jediná památka UNESCO, která se nachází v blízkosti zájmového regionu. Na   

seznam byly Holešovice zapsány v roce 1998 díky 22 statkům se zdobenými štíty ve stylu 

selského baroka (http://www.jiznicechy.org/cz/). 

Strakonice 

 Strakonice leží na soutoku Otavy s Volyňskou v těsné blízkosti zájmového území. Toto 

město může nabídnout nejen historické památky ale také kulturní a folklórní akce, které souvisí 

s historií města. Mezi nejznámější patří: 

- Skupovy Strakonice – představení určená nejen pro děti, cílem akce je zachování 

loutkářské tradice ve Skupově rodném městě (tvůrce Spejbla a Hurvínka) 

- Jamboree – festival se koná každoročně na přelomu května a června v areálu 

strakonického hradu a vystupují na něm české a zahraniční bluegrassové a country skupiny, 

v roce 2007 poprvé došlo k rozšíření programu i do areálu Závodiště na břehu řeky Otavy, kde 

probíhal téměř nepřetržitě doprovodný program (ukázky tanců, doprovodné koncerty, lasování, 

ukázky parkurového jezdectví) 

- Pivovarská pouť – akce na konci června konaná na strakonickém Podskalí, pro 

návštěvníky je připraveno vystoupení tanečních souborů, hudebních skupin a závod Neckyáda, 

pro děti Putování za dráčkem Podskaláčkem 

- Rumpálování – trhy, hodování, souboje a klání – festival se uskutečňuje  každoročně 

první srpnový víkend v areálu strakonického hradu, všechna vystoupení a ukázky probíhají 

v dobových kostýmech, k vidění jsou šermíři, tanečnice, komedianti a ukázky starých řemesel 

s možností nákupu výrobků 

- Mezinárodní dudácký festival – dudácká tradice se ve Strakonicích odvíjí od dudáka 

Švandy, hrdiny Tylova románu, první mezinárodní dudácký festival se konal v roce 1967 

u příležitosti 600. výročí města, festival se koná každé dva roky na konci srpna a přijíždí na něj 

dudácké soubory z mnoha zahraničních zemí 

- Adventní trhy pod Rumpálem – opět každoročně konaná akce na nádvoří 

strakonického hradu, k vidění jsou ukázky starých řemesel a typický vánoční program (koledy, 

vánoční obyčeje) 

 Nejvýznamnější památkou je strakonický hrad, kde sídlí Muzeum středního Pootaví, 

které vystavuje expozice o historii kraje od pravěkého osídlení až po současnost 

(http://www.jiznicechy.org/cz/, www.mu-st.cz, http://strakonice.net). 

Na kruhovém objezdu u budovy Fezka je vystaven symbol města – dudy, jejichž 

autorem je Ing. Pavel Pavel, „český vědec a experimentální archeolog, který se zabýval 

zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě monumentálních staveb 

dávnověku“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana). Od tohoto autora najdeme 
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ve Strakonicích ještě dvě památky, které ovšem do tohoto prostředí vůbec nezapadají. Tou první 

je replika brány pravěké svatyně Stonehange, která stojí na volném prostranství na břehu řeky 

Otavy, druhou je kopie sochy moai z Velikonočního ostrova, která je umístěna na Podskalí 

(viz obr. 13 a,b). Betonovou kopii vyrobil v roce 1981, aby si na ní ověřil svou teorii 

o přemísťování velkých objektů. O pět let později se účastnil výpravy norského dobrodruha 

Thora Heyerdahla na Velikonoční ostrov, kde se mu povedlo „rozchodit“ skutečnou sochu 

moai. K jeho dalším experimentům patří přeprava kamenných kvádrů přes jezero Titicaca (na 

rybníce Svět) nebo usazení Kadovského viklanu na původní místo (Melničuk 2007). 

 

      Obr. 13: Netradiční zajímavosti ve Strakonicích 

   a) socha moai        b) replika Stonehange 

                  
          Zdroj: www.army.cz  Zdroj: www.mu-st.cz 

 
Obr. 14 zobrazuje nejdůležitější turistické cíle v Pošumaví a jeho nejbližším okolí, které 

stručně popisuji v předchozích kapitolách. 

 
Obr. 14: Nejvýznamnější turistické cíle v modelovém území 

 
                          Zdroj: upraveno z Šumava – turistický průvodce ČSSR (1986) 
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4.3.2  Selektivní p ředpoklady 
 
Selektivní předpoklady dělíme na subjektivní a objektivní. Subjektivními faktory jsou 

psychologické pohnutky, které ovlivňují rozhodování turistů k účasti na cestovním ruchu a na 

výběru cílové lokality. Významnou roli také hraje reklama, propagace nebo módnost. 

Mezi objektivní patří politické faktory, dosažená životní úroveň a objem volného času, 

urbanizace, životní prostředí a demografická struktura. Cestovní ruch stejně jako jiné lidské 

aktivity se lépe rozvíjí v mírovém uspořádání světa. Záleží také na vnitropolitické situaci dané 

země a na politickém systému. U politicky stabilizovaných zemí dochází k intenzivnějšímu 

rozvoji jak domácího, tak zahraničního cestovního ruchu. 

V poslední době dochází k nárůstu cestovního ruchu, a to díky zkracování pracovní 

doby a nárůstu objemu volného času. Urbanizace též podporuje rozvoj cestovního ruchu. 

Důvodem je nedostatek nebo znehodnocení přírodního prostředí ve velkých aglomeracích 

a i fakt, že ve městech žijí lidé s vyššími příjmy, kteří navštěvují vzdálenější a tudíž i dražší 

destinace. Účast na cestovním ruchu ovlivňuje věk, vzdělání a zaměstnání účastníků, počet dětí, 

vlastnictví auta nebo rekreačního objektu. 

 

 Mikroregion Šumavského podhůří se rozkládá na území tří okresů (klatovského, 

prachatického a strakonického). Za účelem porovnání jsem si tedy rozdělila zájmové území do 

tří částí podle hranic okresů. 

V grafech 1, 2, 3 je zobrazena věková, vzdělanostní a sektorová struktura obyvatel 

Pošumavského mikroregionu. Vedle sebe jsou k srovnání čtyři sloupce, nejprve za vybrané obce 

v klatovském, prachatické a strakonickém okrese, poslední sloupec představuje průměr za celý 

region Pošumaví. Z grafů 1, 2, 3 je patrné, že žádná z částí mikroregionu se příliš neliší od 

průměru celého modelového území. 

 Současným demografickým trendem v České republice je pokles porodnosti (až na rok 

2007), zvyšování se podílu obyvatelstva v poproduktivním věku, což vede k celkovému stárnutí 

populace. Tento trend můžeme pozorovat i v zájmovém území, i když podle indexu stáří (podíl 

populace nad 65 let ku populaci do 15 let) region Pošumaví v porovnání s Českem vykazuje 

příznivější čísla (viz tab. 6). Nejlepší hodnoty vykazují obce na území prachatického okresu. 

Jedině zde je podíl populace do 15 let vyšší než podíl obyvatelstva v poproduktivním věku 

(index stáří = 0,73). 

 

Tab. 6: Porovnání věkové struktury regionu Pošumaví s Českem v roce 2001 
Území Počet obyvatel 0-14 (v %) 15-64 (v %) 65+ (v %) Index stáří 

Pošumaví 78 090 16,6 69,2 14,2 0,86 
ČR 10 204 000 15,6 70,5 13,9 0,89 
Zdroj: SLDB 2001 
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           Graf 1: Věková struktura v Pošumaví v roce 2001 

 
            Zdroj: SLDB 2001 

  

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje intenzitu cestovního ruchu, je vzdělanost 

účastníků. Více cestují a i na rozvoji cestovního ruchu se větší mírou podílí lidé s vyšším 

vzděláním. 

V podhůří Šumavy převažuje obyvatelstvo se středoškolským vzděláním (okolo 64 %). 

Na druhou stranu podíl vysokoškoláků nedosahuje ani v jedné části 10ti %. Nejlépe jsou na tom 

opět obce v části prachatického okresu (9,7 %) (graf 2). Tento vyšší průměr způsobuje zahrnutí 

města Prachatice a Vimperk, kde žije na rozdíl od ostatních menších a spíše venkovských obcí 

větší počet lidí a tudíž i podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je vyšší. 

 

           Graf 2: Vzdělanostní struktura v Pošumaví v roce 2001 

 
              Zdroj: SLDB 2001 

Poznámka: kategorie ZŠ (základní škola) zahrnuje základní vzdělání včetně       
neukončeného, kategorie SŠ (střední školy) vyučení, střední odborné bez maturity 
a střední s maturitou, a pod VŠ (vysoké školy) spadá vyšší odborné, nástavbové 
a vysokoškolské vzdělání. 
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Graf 3 představuje sektorovou strukturu v modelovém území. Jižní Čechy bývaly 

považovány za zemědělskou oblast, dnes již ve všech částí regionu převažuje průmyslová 

výroba. Postupně se na ní však dotahuje sektor služeb, což je z hlediska cestovního ruchu 

pozitivní fakt. 

 Stále vyšší podíl obyvatelstva pracujících v priméru si zachovávají obce okresu 

Strakonice, neboť se jedné především o populačně menší a spíše venkovská sídla, kde průmysl 

není rozvinut v takové míře jako ve městech typu Prachatice, Vimperk, Sušice. 

 

            Graf 3: Sektorová struktura v Pošumaví v roce 2001 
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              Zdroj: SLDB 2001 

Poznámka: kategorie primér zahrnuje zemědělství, lesnictví a rybolov, kategorie 
sekundér průmysl a stavebnictví a pod terciér patří obchod, opravy motorových 
vozidel, doprava, pošty a telekomunikace, veřejná správa, obrana a sociální 
zabezpečení, školství, zdravotnictví a sociální činnost. 

 

Na závěr této kapitoly se ještě zmíním o subjektivních faktorech, které ovlivňují 

návštěvnost turistických cílů. V dnešní době je nejsnazší způsob, jak se dostat k informacích, 

internet. Proto si obce nechávají zřizovat internetové stránky, aby mohly sdělovat aktuální 

informace nejen svým občanům, ale informovaly též potenciální turisty o turistických 

možnostech v obci i ve svém okolí. 

 Necelá 1/3 obcí ještě nemá internetové stránky zřízeny, na druhou stranu téměř stejné 

procento obcí poskytuje informaci jak o obci samotné, tak i o cestovním ruchu. Nabízí možnosti 

ubytování a stravování, nabídku na aktivní trávení volného času (trasy pro pěší, cyklotrasy, 

cyklostezky, lyžování, projížďky na koních), seznam kulturně-historických památek 

a zajímavostí v obci i okolí, kulturních a sportovních akcí. Na stránkách najdeme též odkazy na 

informační centra, muzea nebo významné historické objekty nebo lokality (zámek Kratochvíle, 

zřícenina Helfenburg, Archeopark Netolice). 30 % obcí internetové stránky sice má, ale jsou 

prozatím nedodělané. Najdeme na nich odkazy na CR, kulturu a sport, ovšem nefunkční. Uvádí 

většinou pouze základní informace. Grafickým výstupem tohoto šetření je graf 4. 
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Řada obcí vystupuje v rámci mikroregionu a i jejich webové stránky jsou dělané stejně 

(např. mikroregion Netolicko, Vlachovo Březí). Jedná se především o menší obce, kde 

předpokládám, že nezaměstnávají dosti kvalifikované lidi na tvorbu internetových stránek, 

a proto jim je spravuje někdo jiný. 

 

 Graf 4: Propagace obce a cestovního ruchu na internetu k 31. 12. 2007 
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4.3.3  Realizační předpoklady  
 
Realizační předpoklady zabezpečují účast na cestovním ruchu a mají rozhodující vliv v jeho 

konečném uskutečňování. Umožňují návštěvníkům se do dané oblasti dostat, pohybovat se v ní 

a využívat jí. Svou kapacitou vytváří strop pro využití lokalizačních podmínek. 

 

4.3.3.1 Dopravní dostupnost a spojení 

Dopravní dostupnost do území je jedním z nejdůležitějších faktorů cestovního ruchu. Umožňuje 

turistům dostat se do cílové oblasti a pohybovat se v ní. Nedostatečná nebo nekvalitní dopravní 

infrastruktura může být determinujícím prvkem v rozvoji cestovního ruchu. 

 Zkoumanou lokalitou prochází jak silniční tahy, tak železniční tratě. Jelikož se jedná 

o hornatější území, důležitější roli zde bude hrát silniční síť. Dopravními uzly v regionu jsou 

města Prachatice, Vimperk a Sušice, nejblíže mimo region potom Strakonice. 

 Z obr. 15 je vidět, že do sledované oblasti nevede žádná významnější komunikace a ani 

žádná výstavba není v plánu. Nejbližší komunikace, které budou umožňovat přístup do regionu, 

i když jím přímo nevedou, jsou plánovaná dálnice D3 s navazující rychlostní silnicí R3 (D3/R3 

Praha-Tábor-České Budějovice-Dolní Dvořiště) a plánovaná rychlostní silnice R4 

(http://www.rsd.cz). 
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Obr. 15: Dopravní infrastruktura na území Česka 

 
Zdroj: http://www.rsd.cz 

 

Nejdůležitějším silničním tahem, který prochází podhůřím Šumavy, je silnice I. třídy  

č. 4 (Dubenec – Strakonice – Volyně – Vimperk – Strážný), která za Dubencem navazuje na 

rychlostní silnici R4. Při západním okraji regionu se vyskytuje ještě jedna silnice I. třídy, č. 27 

Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, na které leží obec Běšiny . Dále se v území nachází jen silnice 

II. třídy. Jsou to např. silnice č. 169 napojující Sušici na silnici I. třídy č. 22, silnice č. 141 Týn 

nad Vltavou – Vodňany – Prachatice – Volary, silnice č. 170 Němětice – Čestice – Vacov – 

Stachy, silnice č. 145, která prakticky kopíruje hranice CHKO Šumava (Petrovice u Sušice – 

Hartmanice – Stachy – Vimperk – Husinec – Těšovice) a další silnice vedoucí již přes menší 

obce (např. silnice II. třídy č. 122, 142, 143, 144, 171, 172, 187). 

 Železniční doprava celkově v Jihočeském kraji není příliš významná. Přes modelový 

mikroregion nevedou žádné trasy pro expresní vlaky (Eurocity, Intercity). Tratě jsou 

soustředěny zejména do okrajových částí Šumavy. Tou nejdůležitější je železnice spojující 

Plzeň – Strakonice – České Budějovice. Dále jsou to jen tratě regionálního významu Strakonice 

– Volyně – Vimperk, Horažďovice – Sušice – Běšiny – Klatovy a Vodňany – Prachatice – 

Volary. 

 Návštěvníci, kteří přijíždějí do území vlastními automobily, mohou využít řadu 

parkovišť, která jim jsou k dispozici. Velkokapacitní parkoviště se nachází např. v Srní, Sušici 

nebo ve Vimperku. Nejvýznamnější dopravní tahy jsou zobrazeny na obr. 16. 
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      Obr. 16: Nejdůležitější silniční komunikace a železnice v Pošumaví 

 
          Zdroj: upraveno z http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=114&mid=5010 

 

4.3.3.2 Ubytovací a stravovací za řízení 

Každý, kdo plánuje zůstat v oblasti Šumavského podhůří déle než jeden den, musí řešit otázku 

ubytování a stravování. Jednotliví návštěvníci mají však různé nároky na kvalitu a cenovou 

úroveň poskytovaných služeb, proto toto území nabízí širokou paletu ubytovacích zařízení (UZ) 

od ubytoven až po několika hvězdičkové hotely. 

 Náročnější klientela bude vyhledávat především tří a čtyř hvězdičkové hotely, které jim 

poskytnou požadovaný luxus a pohodlí. Mezi nejvyužívanější doplňkové služby v těchto 

hotelích patří bazén, sauna, posilovna, hotelový bar a kuchyně. V modelovém území se nachází 

přes 30 hotelů, z toho 13 tří hvězdičkových (např. Hotel Albatros, Hotel Park v Prachaticích, 

Hotel Churáňov na Stachách, Hotel Gabreta v Sušici, Amber Hotel Kuba, Hotel a Restaurant 

Terasa ve Vimperku nebo Hotel Bohemia ve Zdíkově) a 2 čtyř hvězdičkové (Amber Hotel Anna 

v Prachaticích, Parkhotel Tosch v Kašperských Horách). 

 Ve větším souladu s přírodou vnikají penziony, což ovšem neznamená, že nemohou 

nabízet též velmi kvalitní služby. V Pošumaví nalezneme přes 100 ubytovacích zařízení typu 

penzion. Ani jeden z nich ovšem nespadá do nejvyšší možné kategorie dle hvězdiček (4), je zde 

jen několik tří hvězdičkových (př. Penzion Houdek v Rabí, Ekostatek Michalov, Penzion 

Benešova Hora na Stachách, Penzion Vacov nebo Penzion Galerie ve Volyni). 

 Větší kolektivy lidí využívají zejména chaty nebo chalupy, zájemci o levnější ubytovaní 

pak ubytovny a v létě jsou oblíbeným cílem mladých nebo rodin s dětmi také kempy 

(Autocamping Annín, Autokemp Podroužek nebo Vodník, Eurocamp Běšiny, Chatová osada 

Luh). 
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 V oblasti Šumavského podhůří najdeme i různorodá zařízení, kde se mohou turisté 

najíst nebo občerstvit. Jedná se o restaurace, kavárny, vinárny, pizzerie, hospody nebo stánky 

s rychlým občerstvením. Často jsou stravovací zařízení součástí hotelů nebo penzionů. 

Nejčastěji se na jídelních lístcích setkáme s typicky českými jídly. Jsou i tací zahraniční turisté, 

kteří jezdí do České republiky, aby ochutnali naše české speciality. 

 Šumavský region se vyznačuje také tím, že má svou typickou kuchyni, která hodně 

využívá lesní plody (houby, ovoce), brambory, kyselé zelí, zvěřinu (srnčí, zajíc) a drůbež 

(slepice, kachny, husy). Téměř všude si lze z jídelního lístku objednat polévky jako 

bramboračku, zelňačku nebo kulajdu. Brambory se také využívají pro přípravu bramboráků, 

bramborových knedlíků, kaše nebo lepenice. Lesním ovocem se plní ovocné knedlíky. Ze 

sladkých pokrmů jsou oblíbené i koláče, které se pečou u příležitosti poutí, koblížky nebo 

hnětynky (http://www.risy.cz). 

 

4.3.3.3 Služby pro rekreanty 

Kromě ubytování a stravování jsou důležitou součástí materiálně-technické základny též 

kulturní, rekreační, sportovní zařízení, informační centra a další služby, které návštěvníkům 

usnadňují a zpříjemňují pobyt v dané lokalitě. Řada těchto zařízení nabízí rekreantům využití 

v době nepříznivého počasí. V Šumavském podhůří, kde převažuje pěší turistika 

a cykloturistika, hrají tedy důležitou roli. Při lokalizaci těchto zařízení je nutné brát ohled na 

jejich budoucí využitelnost, zejména funkční a kapacitní. 

V modelovém území se tyto zařízení koncentrují do větších měst, jako jsou Prachatice, 

Vimperk nebo Sušice, ve zbytku území by bylo vhodné odpovídající infrastrukturu dobudovat. 

Především v okolí Volyně chybí kvalitnější koupaliště nebo bazén. 

U některých služeb (jezdectví, kanoistika) by bylo vhodné, aby jejich provozovatelé 

zaměstnávali odborníky, kteří by poskytovali „nováčkům“ odborné rady nebo informovali 

návštěvníky o turistických možnostech, které daná lokalita nabízí. Štýrský (1997) tyto 

odborníky nazývá animators a definuje je jako „speciálně připravené rekreačně-sportovní 

a turistické instruktory, kteří v pobytových místech nabízejí nejrozmanitější aktivity, které 

využívají všech dostupných a připravených možností pro střídání odpočinku, aktivního pohybu 

a poznání“ (s. 109). 

 

Kulturní akce 

 V pošumavském regionu se nachází několik kin, kulturních domů, sokoloven, diskoték, 

nočních barů nebo venkovních scén, které nabízejí kulturní vyžití. Na kulturních akcích 

vystupují jak místní umělci, tak i známé osobnosti nebo kapely z českého showbussinesu. Na 

některé akce pravidelně přijíždějí i hvězdy ze zahraničí. 
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 Známé akce konané v Pošumaví jsou uvedeny již u jednotlivých měst v kapitole 

Kulturně-historické předpoklady, přesto zde pro připomenutí uvedu ještě jednou jejich přehled 

(tab. 7), neboť jsou jedním z nejdůležitějších faktorů přílivu turistů do sledovaného regionu. 

 

Tab. 7: Nejvýznamnější kulturní akce v Pošumaví 

Název akce Místo 
konání Název akce Místo 

konání 
Den Sušice Sušice Příjezd paní Zimy Prachatice 
Divadelní léto na zámku 
Kratochvíle 

Kratochvíle Slavnosti Zlaté stezky Prachatice 

Dny evropského dědictví Prachatice Stašská patnáctka Stachy 
Festival duchovní hudby Prachatice Stodola Michala Tučného Hoštice 
Hradní medobraní Rabí Středověké jarmarky, šermířské 

souboje 
Helfenburg 

Husovy oslavy Husinec Štít města Prachatice Prachatice 
Koloshow Prachatice Šumava Rocks Sušice 
Netolická steeplechase Kratochvíle Včelnice Rabí 
Otava Cup Sušice VOKULE Volyně 
Zdroj: www.jiznicechy.org, internetové stránky zmíněných obcí 

 

Stovky příznivců míří také každoročně na Rallye Šumava Mogul, která začíná a končí 

v Klatovech, ale značná část trasy vede zájmovým územím (http://www.mogul-sumava-

rallye.cz/). 

 Jižní Čechy jsou známé dodržováním tradic a zvyků. Většina obcí tohoto faktu využívá 

k rozvoji cestovního ruchu a podporuje konání tradičních akcí (poutě, Šibřinky, mikulášské 

zábavy), které lákají nejen turisty z nejbližšího okolí. Větší účasti na těchto akcí by prospěla 

jejich výraznější propagace, např. v rámci veletrhů, prostřednictvím internetových stránek obcí 

nebo plakátů. 

Mezi tyto akce řadíme poutě, masopusty (průvod maškar, který obchází všechny domy, 

zakončení zábavou v místní hospodě nebo kulturním zařízení), hasičské soutěže, stavění májek 

(většinou na návsi, májka se musí do rána hlídat, aby jí přespolní nepodřízli) a „pálení 

čarodějnic“. K dalším zvykům, které se na jihu Čech dodržují, patří např. zvyky spojené 

s Velikonocemi (pečení tzv. „jidášů“, řehtání, barvení vajec, pečení beránka, pomlázka), 

posvícení (pečení hnětynek), řezání „barborek“ (na den sv. Barbory se lámou třešňové větvičky 

a dávají se do vázy, aby do Vánoc rozkvetly) nebo Mikuláš (Mikuláš s čertem a andělem 

obchází domy a dávají dětem dárky) (Podhorský, 1998). 

 

Sport 

Šumavské podhůří nabízí příležitosti, jak pro provozování letních a zimních sportovních 

aktivit v přírodě, tak se zde nachází i mnoho sportovních a rekreačních zařízení, kde si mohou 

zájemci odpočinout nebo aktivně strávit svůj volný čas. 
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Sportovní zařízení 

Mezi nejvyužívanější sportovní zařízení patří koupaliště a kryté bazény, fitness centra, 

sportovní hřiště, tenisové kurty a v poslední době též oblíbený minigolf, bowling nebo squash. 

Kryté bazény, fitness nebo tenisové kurty jsou často součástí větších luxusnějších hotelů. 

Některé hotely však umožňují přístup do svých zařízení pouze hotelovým hostům. 

Pokud chtějí návštěvníci zažít něco výjimečného, mohou navštívit sportovní letiště 

v Strunkovicích nad Blanicí (Aeroklub Prachatice) a vyzkoušet si tandemové seskoky nebo se 

jen proletět letadlem po okolí. Na letišti lze též absolvovat plachtařský či parašutistický výcvik. 

Občerstvení nabízí letištní bar. V provozní budově jsou umístěny pokoje, kde je možné se 

ubytovat. Díky malému vlastnímu provozu, velké hangárové ploše, kvalitnímu ubytování 

a službám se na letišti konají i motorové, plachtařské a para soustředění aeroklubů z Česka i ze 

zahraničí (př. Nizozemsko) (www.akpt.org/). 

Přehled a lokalizace jednotlivých sportovních zařízení je uveden v příloze 7. 

Zimní sporty 

 Lyžařská střediska se během zimní sezóny stávají vyhledávaným cílem příznivců 

zimních sportů. Pro jejich potřeby je zde zbudováno několik sportovních areálů s různým 

zaměřením. Hlavními centry jsou obce Zadov a Kašperské Hory. Oblast Šumavského podhůří 

nabízí podmínky pro sjezdové lyžování, běžkování, snowboarding a snowtubing. Snowtubing je 

prozatím málo rozšířená atrakce (nalezneme ji např. také ve Špindlerově Mlýně, Rokytnici nad 

Jizerou nebo Tošovicích). Jedná se o jízdu sněhovým korytem na speciální nafukovací duši 

(www.activeguide.cz/active/lyzovani5.aspx). 

 Kromě lyžování tato oblast nabízí i možnost bruslení, a to na zimních stadionech 

v Sušici a Vimperku. 

Outdoorové sporty 

 Outdoorové sporty jsou aktivity provozované ve volné přírodě, mimo město a sportovní 

zařízení. Řadíme mezi ně skalní lezení a slaňování, orientační běh, pěší turistiku, cyklistiku, 

vodní sporty (kanoistiku, rafting, jízdu na kanoi), potápění, paragliding a speleologii 

(www.risy.cz). Ne však pro všechny tyto aktivity nalezneme ve studovaném území uplatnění. 

 V podhůří Šumavy je asi nejvíce provozovaná cyklistika a pěší turistika, vodní sporty 

na řekách a sportovní letiště v Prachaticích a Strunkovicích nad Blanicí nabízí také možnost 

vyzkoušet si paragliding a tandemové seskoky. 

 Pro zájemce vodních sportů fungují v Pošumaví půjčovny potřebného vybavení. 

Půjčovny nabízí též mapky jednotlivých sjížděných tras a odvoz na místo vyplutí nebo z cíle. 

K dispozici jsou i zkušení instruktoři. Kromě půjčování lodí zajišťují půjčovny i výlety po 

Otavě. 

 Mezi nejvíce sjížděné řeky v jižních Čechách patří Vltava a Otava. Mikroregionem 

protéká jen Otava, Teplá Vltava se nachází v blízkosti Vimperska. 
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Na řece Otavě vznikl v roce 2002 projekt Otavská plavba, který sdružuje čtyři města – 

Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek. Tento projekt má sloužit především 

k propagaci regionu, spolupráci v oblasti cestovního ruchu, investičních příležitostí a životního 

prostředí. Města se snaží o zlepšení sjízdnosti Otavy, zkvalitnění služeb turistům, propojení 

a značení cyklotras a cyklostezek (http://www.otavskaplavba.cz). 

Rybaření 

 Rybařit lze buď na stojatých vodách nebo řekách. Větší počet rybníků se nachází 

v oblasti Netolic, sportovní rybaření je však možné pouze na rybníku Mnich a Mollerovský. 

K rybaření je nutné vlastnit povolenku, kterou vydává Městský úřad v Prachaticích, Český 

rybářský svaz Husinec, lze ji také získat ve Vimperku a Netolicích. Povolenku si lze zakoupit 

i v některých ubytovacích zařízeních, které nabízejí rybolov na svých rybnících. 

Hipoturistika 

 Jízda na koních volnou krajinou se stává čím dál tím více oblíbeným sportem. Není jen 

pro ty, kteří jezdí pravidelně, ale jezdecké stáje nabízí i výcvik pro začátečníky. Během nich se 

člověk naučí, jak se o koně starat, sedlat ho a jezdit na něm. Úměrně svým schopnostem si 

zájemci mohou vybrat od několika hodinových projížděk až po několika denní výlety 

(www.risy.cz, http://www.netolice.cz/index.htm). 

V zájmovém území funguje jezdecká stáj v Netolicích (jezdecké kurzy), Husinci (jízda 

pro pokročilé), jezdecká škola v Ktiši u Prachatic. Tradice chovu koní v Netolicích pochází již 

z doby Jana Žižky z Trocnova. Populární je Velká netolická steeplechase, která se jezdí na 

závodišti u zámku Kratochvíle. Též řada hotelů, penzionů nebo statků nabízí svým hostům 

možnost projížděk na koních (např. Penzion Pepíno, Hotel Rychta v Netolicích, RC Horal). 

Pěší, cyklistické trasy a naučné stezky 

 Po celém území Šumavského podhůří jsou vymezeny desítky pěších a cyklistických 

tras. Trasy spojují místa s kulturně-historickými památkami a přírodními zajímavostmi. 

Návštěvníci tak mají možnost poznat blíž jihočeskou krajinu, kulturu a folklór, které jsou zde 

reprezentovány lidovou architekturou (jihočeské baroko, architektura J. Bursy). Bližší popis 

jednotlivých tras je uveden v příloze 9, 10. 

 Trasy v modelovém území navazují na trasy na Šumavě, které dále pokračují i do 

německé a rakouské části Šumavy. Informace o přeshraniční turistice poskytují informační 

střediska. Seznam informačních středisek v oblasti je uveden v příloze 11. 

 V České republice existuje projekt evropské sítě cyklostezek EuroVelo, který 

vypracovala Evropská cyklistická federace, a jeho cílem je propojit 12 panevropských 

cyklostezek spojujících všechny evropské země. Přes území Česka vedou dvě z těchto stezek – 

cyklostezka č. 6 Francie – Belgie – Německo – Česko (Cheb – Plzeň – Praha – Brno – Olomouc 

– Ostrava) – Polsko – Ukrajina a cyklostezka č. 7 Norsko – Finsko – Švédsko – Německo – 
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Česko (Děčín – Praha – Tábor – České Budějovice) – Rakousko – Itálie 

(http://www.czech.cz/cz/). 

 Pěší turistika a cykloturistika je nejčastějším motivem příjezdu návštěvníků do 

Šumavského podhůří. Tohoto faktu si povšimly České dráhy, které se rozhodly cyklistům 

zpříjemnit a usnadnit přepravu kol po zmiňovaném území – vypravují cyklovlaky a provozují 

síť půjčoven kol. Půjčovny jsou v provozu každý rok od 1. dubna do 31. října. Výhodou je, že 

se turisté nemusí vracet do místa, kde si kolo vypůjčili, ale mohou ho vrátit na více železničních 

stanicích. Na některých tratích lze kola přepravovat i bezplatně. V modelovém mikroregionu se 

nenachází sice žádná půjčovna, ale kola je možné vrátit v Prachaticích (www.cd.cz). 

 Správa NP a CHKO Šumava spolupracuje s ČSAD Sušice a městem Vimperk na 

projektu „Dostupná Šumava“. Je určen pro důchodce a držitele ZTP. Na Šumavu jsou 

vypravovány autobusy ze Sušice (úterý, čtvrtek) a z Vimperka (středa), skupinu doprovází 

průvodce. Dalším projektem jsou tzv. „Zelené autobusy“, ekologická doprava po území NP 

a CHKO Šumava. Přestože je provoz finančně ztrátový, funguje již 10 let. Finanční prostředky 

na jeho podporu jsou získávány z evropských fondů z krajů (Kubásková 2007) 

Informační centra 

 Výletníkům i turistům při pohybu v území pomáhají informační střediska, která se 

nachází převážně ve větších turistických centrech. Návštěvníci se zde dozví o možnostech 

ubytování, stravování, dostanou tipy na výlety do okolí, sportovní nebo kulturní akce. 

V infocentrech si návštěvníci mohou také koupit mapy oblasti, pohlednice či upomínkové 

předměty. 

 Některá informační centra nabízí i vedlejší služby – nejčastěji provozování veřejného 

internetu a kopírování. V infocentru v Kašperských Horách je umístěno též středisko ekologické 

výchovy (SEV). V oblasti Šumavy fungují ještě 2 SEV, a to ve Vimperku a Stožci. „Koncepce 

ekologické výchovy NP a CHKO Šumava usiluje o dosažení lepšího porozumění myšlenkám 

ochrany přírody u široké veřejnosti a větší zodpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí“ 

(Kubásková 2007, str. 27). 

 

4.4 Analýza SWOT 

 

Analýza SWOT je klasifikační metoda, která slouží k utřídění znalostí o vymezeném 

regionu. Rozděluje se na čtyři části: silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti (Opportunities), hrozby (Threats). 

 V následujících několika řádcích se pokusím shrnout nejdůležitější body ke všem 

čtyřem částem analýzy. 
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Silné stránky 

- výhodná geografická poloha (blízkost NP Šumava a hranic s Německem) 

- atraktivní krajina umožňující všestranné využití v cestovním ruchu (pěší turistika, 

cykloturistika, vodáctví, lyžování) 

- relativně nepoškozené životní prostředí (minimum průmyslu zasahujícího do krajiny) 

- kulturní a folklorní akce nadregionálního významu (Prachatice, Hoštice + Strakonice) 

- významné kulturně-historické a církevní památky (hrady, zámky, lidové baroko) 

- lidové zvyky a tradice (masopust, poutě) 

- síť cyklotras a cyklostezek 

- výstavba lyžařských a snowboardových areálů 

  Slabé stránky 

- nedostatečná vybavenost některých částí regionu kulturními a sportovními zařízeními 

- nízká kvalita a nerovnoměrné rozložení ubytovacích, stravovacích zařízení a další 

infrastruktury cestovního ruchu 

- sezónnost cestovního ruchu (převažuje letní sezóna) 

- špatná údržba a obnova kulturně-historických objektů 

- nedostatečná propagace některých památek a zařízení cestovního ruchu 

- malá nabídka turistických produktů 

- nekvalitní silniční síť a nedostačující dopravní infrastruktura 

- nepříznivá vzdělanostní struktura (nízký podíl obyvatelstva s vysokoškolským 

vzděláním) 

- nedostatečné statistické informace o CR 

  Příležitosti 

- vybudování dálnice D3 do jižních Čech 

- dostavění mimoúrovňového křížení silnic u Nové Hospody 

- vymezení tématických cyklotras na území strakonického a klatovského okresu a jejich 

napojení na již existující tématické cyklotrasy na Prachaticku 

- zavedení nových produktů cestovního ruchu 

- založení internetových stránek jednotlivých obcí nebo mikreregionů, propagace obce a 

památek na jejím území 

- přeshraniční spolupráce s Německem (Bavorský les) 

- zlepšení technického stavu chátrajících památek 

- rozvoj venkovské turistiky 

- zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu (veřejný, 

soukromý sektor) 

- podpora malého a středního podnikání (tvorba nových pracovních míst) 
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Hrozby 

- přílišné zásahy do krajiny,  které by mohly vést k její degradaci 

- nedostatečná kvalita infrastruktury CR 

- pokračující stárnutí populace 

- odchod obyvatel z venkova do měst 

- nedostatečný marketing a propagace turistických oblastí 

- stagnace rozvoje a spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 
 

5. Analýza druhého bydlení v podh ůří Šumavy 

 

S cestovním ruchem úzce souvisí tématika druhého bydlení. Proto se tohoto tématu okrajově 

dotknu i já ve své diplomové práci. Zaměřím se na současný stav a vývoj objektů druhého 

bydlení ve zkoumaném mikroregionu. 

Rozvoj druhého neboli sekundárního bydlení započal v České republice 

v meziválečném období a dodnes je velmi rozšířeným způsobem trávení volného času mnoha 

rodin. Druhým bydlením se rozumí rekreační objekty (chaty, chalupy, apartmány), které 

neslouží jejich majitelům k trvalému bydlení, nýbrž k rekreaci. Podoba trávení času na své 

chatce nebo chalupě se však od dob vzniku druhého bydlení změnila. Češi již nejezdí na chaty 

a chalupy, aby celý víkend strávili jen udržováním domu a prací na zahradě, ale důraz je kladen 

spíše na zdravý životní styl, sport, odpočinek a relaxaci. 

 Zájemci o druhé bydlení si v Česku mohou v současné době vybrat lokalitu svého 

objektu z velmi odlišných míst – od klasických turistických oblastí na horách nebo u vodních 

ploch až po lázeňské destinace, které nabízí i řadu ozdravných a léčebných programů. 

 Podle výzkumů firmy Arllen Development můžeme lokality v Česku rozdělit 

do 3. skupin. První skupinu tvoří TOP lokality: Krkonoše, Šumava a Západočeské lázně. 

Krkonoše jsou ale již v dnešní době přetížené a předražené, proto nejlepší poměr cena x kvalita 

nabízí právě Šumava. Velká nevýhoda této oblasti však spočívá v nedostatečné kvalitativní 

úrovni služeb, na kterou jsou zvyklí lidé z velkoměst nebo ze zahraničí. Do druhé skupiny 

spadají lokality s rostoucím turistických potenciálem: Beskydy, Jizerské hory a Krušné hory. 

A třetí skupinu definují jako „divoké karty“, což jsou oblasti, které na aktivování svého 

potenciálu teprve čekají  (Jeseníky a Orlické hory) (graf 5) (Arllen Development 2007, KPMG 

Česká republika, a.s. 2007). 

 

Graf 5: Oblíbenost hor v České republice v roce 2007 

 
Zdroj: Arllen Development 2007 
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 Šumava i její podhůří patří k nejvíce zalesněným oblastem ve střední Evropě, tudíž 

nabízí zajímavá místa pro stavbu objektů druhého bydlení v relativně nepoškozeném, klidném 

životním prostředí. Nejedná se zde zatím o masovou záležitost, takže chaty mohou být 

v dostatečné vzdálenosti od sebe a poskytují jejich majitelům určité soukromí. Toto území však 

nedisponuje pouze výhodami. Významným záporem je kvalita nabízených služeb, které 

nedosahují požadovaných standardů, ať se již jedná o technický stav silničních komunikací, 

vybavenost sportovními, kulturními zařízeními nebo obchody se základním zbožím. 

 Přestože je tato práce zaměřena zejména na cestovní ruch, okrajově se zmíním 

i o druhém bydlení, jelikož tvoří část turistické návštěvnosti Šumavského podhůří. Zajímá mě 

především, jaký byl vývoj druhého bydlení a jaký typ objektů zde převažuje. 

 Podíl objektů druhého bydlení (ODB) na celkovém počtu domů (CPD) se 

v mikroregionu Pošumaví pohybuje v průměru kolem 30 %. Nízký podíl nalezneme především 

v menších obcích a i v Prachaticích, odkud lidé vyjíždějí na své chaty nebo chalupy do okolních 

obcí (vyšší podíl v Ktiši, Chrobolech, Dvorech, Mičovicích, Záblatí, Zábrdí). Zvýšený podíl 

naopak zaznamenáme v obcích, kde jsou lokalizována lyžařská střediska (Kašperské Hory, 

Stachy) a v obcích jim přilehlým. Podíl přes 90 % se nachází v obci Vrbice, kde předpokládám, 

že je to způsobeno její malou rozlohou, nízkým počtem obyvatel a tím, že nejspíš bude sloužit 

jako rekreační zázemí pro Vacov (obr. 17). 

 

Obr. 17: Podíl objektů druhého bydlení na celkovém počtu domů v roce 2005 

 
Zdroj: Vlastní podklad 
Vysvětlivky: ODB = objekty druhého bydlení, CPD = celkový počet domů 



 85 
 

 Z obr. 18 vidíme, že v naprosté většině obcí převažují neobydlené domy sloužící 

k rekreaci, zejména v menších obcích je podíl objektů individuální rekreace zcela zanedbatelný. 

Jedná se tedy o rekreační chalupy, které vznikly transformací obytné funkce na rekreační. 

Z těchto obcí mladí lidé odcházeli bydlet do měst a jejich dřívější dům jim nyní slouží pouze 

k rekreaci. Na druhou stranu převažující podíl OIR můžeme identifikovat v populačně větších  

obcích, městech a jejich zázemí (Sušice – Dlouhá Ves – Mokrosuky – Podmokly, Kašperské 

Hory, Vrbice – Drážov (Vacov), Prachatice –  Ktiš, Netolice – Lužice – Chvalovice) 

 

          Obr. 18: Podíl objektů individuální rekreace a neobydlených domů k rekreaci v roce 2005 

 
Zdroj: Vlastní podklad 
Vysvětlivky: ODB = objekty druhého bydlení, velikost kolečka vyjadřuje počet ODB 

 

 Mezi lety 1991 a 2005 došlo téměř u všech obcí k nárůstu počtu objektů druhého 

bydlení, pouze 22 % z nich zaznamenalo pokles (obr. 19). Z toho nejvýraznější byl v obcích 

Drážov, Chvalovice a Úlehle. Jelikož jsou to malé obce s vysokým podílem chat, domnívám se, 

že nyní některé z těchto objektů slouží k trvalému bydlení. Na druhou stranu nejvyšší nárůst 

nalezneme v obcích Vrbice (OIR – rekreační zázemí Vacova), Nišovice (zázemí Volyně), Nicov 

(blízkost Kašperských Hor) a Hrádek (rekreační zázemí Sušice). 
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                            Obr. 19: Vývoj objektů druhého bydlení v letech 1991 – 2005 

 
    Zdroj: Vlastní podklad 
    Vysvětlivky: ODB = objekty druhého bydlení 

 

 Obr. 20 a 21 nabízí srovnání vývoje NDR a OIR mezi lety 1991 a 2005. Zatímco 

z prvního obrázku vidíme, že většina obcí zaznamenala zvýšení počtu chalup (odchod mladých 

obyvatel z vesnic do měst), u OIR došlo zejména k poklesu, pouze třetina nárůst. 

Předpokládám, že chaty přestaly být využívány k rekreaci a nyní slouží k trvalému bydlení. 

 

Obr. 20: Vývoj neobydlených domů k rekreaci   Obr. 21: Vývoj objektů individuální rekreace 

v letech 1991 – 2005        v letech 1991 – 2005 

 
Zdroj: Vlastní podklad          Zdroj: Vlastní podklad 
Vysvětlivky: NDR = neobydlené domy k rekreaci       Vysvětlivky: OIR=objekty individuální rekreace 
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 Objekty druhého bydlení zaujímají v průměru téměř třetinový podíl na celkovém počtu 

domů v Pošumaví, přičemž nejnižší hodnoty byly zaznamenány v malých obcích a Prachaticích. 

Na druhou stranu vyšší podíl se vyskytl u lyžařských středisek a v obcích jim přilehlým. Ve 

většině obcí dominují neobydlené domy k rekreaci, zatímco zvýšené procento OIR se objevilo 

v obcích s vyšším počtem obyvatel. Z hlediska vývoje došlo do roku 2005 u 78 % obcí 

k nárůstu počtu ODB. Ve většině případů se jednalo o nárůst chalup, objekty individuální 

rekreace zaznamenaly spíše pokles. 

 Na základě provedených analýz a šetření se domnívám, že druhé bydlení tvoří důležitou 

složkou cestovního ruchu v podhůří Šumavy. Objekty druhého bydlení zde vlastní nejen místní 

obyvatelstvo, ale též lidé z jiných okresů nebo krajů (např. Praha, Ústí nad Labem). Jedná se 

zejména o obyvatele větších měst, kteří v Pošumaví hledají klidné místo v příjemném přírodním 

prostředí k relaxaci a odpočinku. 
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6. Vyhodnocení dotazníkových šet ření 

 

K dosažení stanovených cílů bylo nutné kromě analýzy druhého bydlení provést též 

dotazníková šetření. První se týká turistů, kteří navštívili oblast Šumavského podhůří, v druhém 

se dotazuji starostů obcí na vybavenost jejich sídla a aktivity v cestovním ruchu a třetí šetření se 

zaměřuje na ubytovací a stravovací zařízení. 

 Dotazníky byly rozesílány mailem (74 %), nebo jsem s respondenty mluvila osobně 

(25 %) či prostřednictvím telefonu (1 %). Často jsem se setkávala s neochotou respondentů 

odpovídat, a to především při šetření mezi návštěvníky. Největší ochota spolupracovat se 

projevila u mladších generací (věk 20 až 35 let), proto je i ve výsledcích tato věková kategorie 

nejvíce početně zastoupena. 

 

6.1  Modelová lokální studie – profil návšt ěvníka 

 

Dotazníkové šetření návštěvníků se uskutečnilo v DSO Šumavské podlesí. Tento svazek obcí se 

nachází na severovýchodní hranici modelové oblasti a skládá se z 12 obcí (obr. 22). Byl založen 

v květnu 2002 za účelem regionálního rozvoje. Bližší informace o tomto svazku jsou uvedeny 

v příloze 2. 

 

Obr. 22: Umístění Dobrovolného svazku obcí Šumavské podlesí v rámci regionu Pošumaví 

 
       Zdroj: Vlastní podklad 
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 Šetření probíhalo od poloviny srpna 2006 do poloviny dubna 2007, neboť jsem se 

snažila zmapovat všechny roční období. Bylo dotázáno 100 respondentů, kteří se v tomto 

období zdržovali na zmíněném území. 

Jelikož se snažím také zjistit, jak se rekreuje místní obyvatelstvo, rozdělila jsem 

z důvodu porovnání některé odpovědi na dvě kategorie – od návštěvníků a od trvale bydlícího 

obyvatelstva (rezidenti). 

 Z celkového počtu dotázaných jich 22 trvale žije v podhůří Šumavy, zbytek 

do zájmového území přijel z jiných oblastí České republiky. Nejvíce jich samozřejmě pochází 

z okresů Jihočeského kraje, následuje Praha, odkud lidé odjíždí na své chaty nebo chalupy za 

čistším prostředím a vzduchem jižních Čech (graf 6). 

 

         Graf 6: Bydliště návštěvníků 
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           Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Největší  podíl  návštěvníků připadl na    

věkovou  kategorii   20-39   let  (graf 7).  Je  to 

způsobeno  především  tím,  že  u  této  věkové 

skupiny  jsem  se  setkala  s   největší   ochotou 

odpovídat  na mé otázky. Dalším důvodem byl 

i  fakt,  že  v  mnou  vybrané  lokalitě  jsem  se 

potkávala zejména s mladšími skupinkami lidí, 

kteří  byli  na výletě s batohem na zádech nebo 

s    cyklisty,    kteří    projížděli    po   místních 

cyklotrasách.  

  

Ve vzdělanostní struktuře jednoznačně převažuje obyvatelstvo s ukončeným 

středoškolským vzděláním. Najdeme zde souvislost s věkem dotazovaných, neboť nemalou část 

této kategorie tvořili mladí lidé, sice studující na vysoké škole, ovšem ještě nedostudovaní. 

Graf 7: Věkové složení návštěvníků 
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  Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Graf 8: Nejvyšší dosažené vzdělání návštěvníků 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 O    oblíbenosti  a    zájmu  o   Šumavské 

podhůří   svědčí  fakt,  že  téměř   2/3 dotázaných 

tuto  oblast  již navštívily minimálně 3x (graf 10), 

přes 40 %  turistů  se  pro   příjezd  do  zkoumané 

lokality rozhodlo na základě své dřívější návštěvy 

(graf 11) a  skoro  polovina  z nich plánuje určitě 

návštěvu i v následujícím roce (graf 9). 

 

 

Pouze tři lidé využili tuto oblast k rekreaci poprvé. Z toho dvě byly teprve děti, které 

zde trávily dovolenou s rodiči, a jedna žena, jež se do jižních Čech přestěhovala v nedávné 

době. Důležitou roli při určování cíle cesty sehráli také příbuzní nebo známí, za nimiž velká část 

respondentů směřovala a trávila u nich dovolenou nebo víkend. 

 

Graf 10: Počet návštěv Pošumaví           Graf 11: Inspirace pro návštěvu Pošumaví  
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření              Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Co se týká sezónnosti, nejvíce turistů modelové území navštěvuje v létě nebo jak v létě 

tak zimě (graf 12). Nízký podíl zájemců pouze o zimní sporty (sjezdové lyžování, běžkování), 

může být způsoben špatnou zimní sezónou 2006/2007, která trvala jen několik týdnů. 

Graf 9: Plánování návštěvy v dalším roce 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 Pět dotázaných byly děti do 

patnácti let, které ještě neukončily 

základní školu, proto nejsou do grafu 8 

zahrnuty. 
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 Letní sezóny využívají zejména rodiny s dětmi, jež mají prázdniny, chataři a chalupáři, 

kteří tráví svůj volný čas péči o svůj dům a zahradu, a v neposlední řadě příznivci cykloturistiky 

a motorismu. 

 

         Graf 12: Sezónní návštěvnost 
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           Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Nejčastějším dopravním prostředkem se stalo vlastní auto, a to jak u turistů, tak 

u obyvatel, kteří ve podhůří žijí. Jelikož je tato oblast lépe protknuta silničními komunikacemi 

než železničními tratěmi a autobusové spoje jsou též levnější, připadlo druhé místo autobusu. 

Necelých 10 % turistů se do Pošumaví dopravilo na kole, což dokládá zvyšující se zájem 

o cykloturistiku (graf 13). Spolu s pěší turistikou a plaváním se tento druh sportu provozuje ve 

sledovaném regionu nejvíce (graf 14). 

 

Graf 13: Způsob dopravy do území               Graf 14: Nejčastější turistické aktivity 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Obyvatelstvo, které v daném území trvale žije, tuto oblast z hlediska cestovního ruchu 

využívá k trampingu, sportovním pobytům a navštěvuje sportovní nebo kulturní akce. Sportovní 

a kulturní akce jsou oblíbené i u turistů, jež do podhůří Šumavy přijíždějí. Nejvýznamnějším 

důvodem pobytu je však u nich rekreační turistika. Navštěvují Pošumaví, aby si odpočinuli 

 
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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a nabrali nové síly před opětovným nástupem do práce. Svůj volný čas tráví procházkami 

přírodou, sbíráním hub, poleháváním u vody nebo aktivněji jízdou na kole a hraním míčových 

her (graf 15). 

 

 Graf 15: Důvod pobytu 

 
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Pouze sedm návštěvníků přijelo do sledované oblasti samo (buď pouze projížděli nebo 

účelem jejich cesty byla návštěva příbuzných nebo známých), naprostá většina z nich cestovala 

ve skupinách s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Jednalo se především o menší skupinky 

kolem pěti osob (graf 16). 

 

      Graf 16: Počet členů ve skupině 

 
        Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

  

Pokud jde o ubytovací zařízení, výsledky mají velkou spojitost s věkem návštěvníků 

a důvodem, proč do sledované oblasti přijeli. Buď se jednalo o chataře a chalupáře, kteří trávili 

dovolenou ve svých objektech druhého bydlení, nebo o mladé lidi, jež trampovali nebo přijeli 

do zkoumaného území za kamarády, aby si společně užili svůj volný čas. Z těchto výsledků 

vyplývá, že teprve dochází k objevování této destinace (první fáze Butlerova cyklu destinace). 
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 Nejvíce lidí bylo během svého pobytu ubytovaných u svých známých nebo příbuzných. 

Tito lidé pak se svými přáteli podnikali výlety do okolí, jezdili na kolech, chodili se koupat 

nebo navštěvovali různé kulturní akce. Na stejné úrovni se ocitlo i ubytování v kempech, na 

chatě nebo na vlastní chatě a chalupě (graf 17). 

 

Graf 17: Druh ubytovacího zařízení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Délka pobytu na území Šumavského podhůří se výrazně liší mezi návštěvníky, kteří 

sem přijíždí, a lidmi, jež zde bydlí. U trvale bydlících převažují jednodenní výlety do okolí, ať 

se již jedná o aktivity jako pěší turistika, cykloturistika nebo návštěva nějaké společenské akce. 

Tyto činnosti provozují buď během celého dne nebo alespoň odpoledne po práci, ale večer se 

vrací domů. Pokud přespávají více dní mimo domov, tráví svůj volný čas ve vzdálenějších 

lokalitách od místa svého trvalého bydliště. V tomto případě jde většinou o lidi, kteří využívají 

k dovolené své objekty druhého bydlení nebo aktivněji zaměřené jedince, jež se toulají krajinou 

buď pěšky nebo na kole, přenocovávají v kempech, pod širákem a poznávají krásy Pošumaví. 

 U přijíždějících návštěvníků na druhou stranu dominují vícedenní pobyty. I u nich je 

oblíbené chataření, chalupaření, dále také trávení dovolené u vody nebo návštěva svých 

příbuzných a známých (graf 18). 
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     Graf 18: Délka pobytu v Pošumaví 
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      Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 V dotazníku jsem se též návštěvníků ptala, co považují za přednosti a nedostatky 

Pošumaví. Za hlavní klad všichni uvedli hezkou přírodu, často zmiňovali též klid, čistý vzduch, 

zajímavé turistické cíle a kulturní akce. Mnoho z nich si taky vzpomnělo na tradice, zvyky 

a folklor. Sportovním nadšencům vyhovuje síť značených cyklotras, cyklostezek, 

cykloturistikcé autobusy a ostatní sportovní možnosti. Lidé, kteří v této oblasti dříve bydleli, 

jmenovali jako přednost i své příbuzné, přátele a známé, jež jezdí pravidelně navštěvovat. 

Studentům vyhovuje zase finanční dostupnost a nenáročnost. 

 U nedostatků mikroregionu mnozí z návštěvníků nevěděli co říct nebo odpovídali „nic“. 

Přesto se však objevilo pár připomínek, které by se pro další rozvoj cestovního ruchu dalo 

zlepšit. Nejčastěji zmiňovaným záporem se stal nedostatek obchodů. Zejména turistům v oblasti 

scházel supermarket. Mnohým chybí i kvalitní stravovací zařízení, možnost večerní zábavy, 

sportovní zařízení (nejvíce koupaliště, hřiště) a obecně více možností pro trávení volného času 

při nepříznivém počasí. 

 Poslední dvě otázky byly věnovány názorům návštěvníků na Šumavské podhůří. 

V první jsem se jich ptala, jestli pociťují zvýšený zájem o tuto oblast, a v druhé, jestli jim to 

vadí. Jak u obyvatelstva, které zde žije, tak u těch, jež se sem přijíždí rekreovat, převládá názor, 

že turistický zájem o Pošumaví se zvyšuje (graf 19). Příčinou je snaha většiny obcí podporovat 

rozvoj cestovního ruchu (značení cyklotras, vydávání propagačních materiálů, prezentace na 

internetu, zlepšování technického stavu silničních komunikací). 

Ani u jedné skupiny návštěvníků nepřevažuje názor, že je tento vzrůstající zájem 

negativní (pouze 8 % turistů to vadí). Zatímco přijíždějící turisté odpovídali na otázku většinou 

„určitě ne“ (51 %), trvale bydlící obyvatelstvo bylo ve svých názorech opatrnější (převažovala 

odpověď „spíše ne“ – 73 %). 
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Z výsledků posledních dvou otázek vyplývá, že území prozatím není příliš zatížené 

cestovním ruchem. Zájem o něj však narůstá. Je nutné již v této fázi rozvoj CR regulovat, aby 

v budoucnosti nedošlo k přílišnému poškození přírodního prostředí a tím tato oblast neztratila 

na atraktivnosti. 

 

 Graf 19: Názor na zvýšený zájem o Pošumaví 

 
     Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Šumavské podhůří se stalo pro účastníky cestovního ruchu lákavým cílem. Největším 

kladem oblasti je příroda, čistý vzduch, cyklotrasy a zajímavé turistické cíle. Naopak 

k největším záporům návštěvníci řadí nedostatek obchodů, kvalitních stravovacích zařízení, 

kulturních a sportovních objektů. O oblíbenosti svědčí i fakt, že 2/3 návštěvníků toto území 

navštívily již minimálně 3x a polovina z nich plánuje návštěvu též v následujícím roce. Místní 

obyvatelstvo i turisté pociťují zvyšující se zájem o zkoumanou oblast, ale ani jedna skupina to 

prozatím nepovažuje za negativní jev. 

 Typický návštěvník tohoto mikroregionu pochází z Jihočeského kraje, je mu mezi 20-39 

lety, má ukončené středoškolské vzdělání, k návštěvě se rozhodl na základě vlastní zkušenosti, 

do oblasti přijel autem, cestuje v malé skupině s rodinou nebo přáteli, zdrží se zde více než dva 

dny a nejčastěji přenocovává u svých příbuzných nebo známých, v kempech a na vlastní chatě 

či chalupě. Nejčastějším důvodem příjezdu je tramping, rekreační turistika, sportovní a kulturní 

akce. K nejoblíbenějším činnostem patří pěší turistika, cykloturistika a plavání. 

 

6.2  Zhodnocení ubytovacích a stravovacích za řízení 

 

V modelovém území se mi podařilo nalézt celkem 204 ubytovacích zařízení, některá z nich plní 

též funkci stravovací (nejen pro ubytované hosty) nebo sportovní (kempy nebo zařízení s větší 

nabídkou sportovních možností) (graf 20). Dotazník jsem rozesílala mailem a jeho návratnost 

činila 53 % (vrátilo se mi 108 vyplněných dotazníků). Odpovědí jsem však dostala více. 

V některých mailech mi bylo sděleno, že dané ubytovací zařízení je v současnosti mimo provoz 



 96 
 

(1 hotel), nebo ve třech případech, že otázky v dotazníku jsou příliš osobní a ubytovací zařízení 

tento typ informací neposkytuje. 

 

         Graf 20: Typ zařízení 
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            Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 Poznámka:   U  =  jen   ubytovací,  U + S    =  ubytovací 
a stravovací, U+S+S =  ubytovací, stravovací a sportovní 

 

Graf 21: Vlastnictví objektu 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 100 zařízení má otevřeno celoročně, 8 pouze v letní sezóně. V tomto případě se jedná 

o kempy, které otvírají většinou začátkem května a zavírají koncem září. Ani jedno ze zařízení 

nemá otevřeno pouze v zimě nebo výjimečně. 

 Turisté si v ubytovacích zařízeních nejčastěji objednávají týdenní pobyty (graf 22). 

Některá zařízení přímo tento typ pobytů preferují (od soboty do soboty), spolu s krátkodobými 

(víkendy). Krátkodobé pobyty však v Pošumaví nejsou příliš časté. 

 Jedna z otázek dotazníku byla zaměřena na obsazenost objektů. Přes 40 % zařízení 

uvádí obsazenost vyšší než 50 % pouze v letní nebo v letní a zimní sezóně (graf 23). Vyšší 

obsazenost v zimě se nachází zejména u zařízení v lyžařských střediscích (Kašperské Hory, 

Zadov). Celoročně mají obsazenou víc než polovinu ubytovacích kapacit pouze luxusnější 

hotely a penziony, především v Prachaticích a lyžařských střediscích. Tedy v místech, která 

mají návštěvníkům co nabídnout, i mimo hlavní sezóny (návštěva historických památek, 

cykloturistika). 

 

 

 Většina zařízení je v soukromém 

vlastnictví (především hotely a penziony), 

obce vlastní pouze některé kempy nebo 

ubytovny (graf 21). 
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Graf 22: Převažující  pobyty  v  ubytovacích Graf 23: Obsazenost vyšší  než 50 % 
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 Přibližný počet turistů v zařízeních za rok závisí na ubytovacích kapacitách. Ve velkých 

luxusních hotelech nebo rozlehlejších kempech roční počet návštěvníků přesahuje 1000 

ubytovaných. U menších objektů (do 20ti lůžek), které se zaměřují především na přání 

a požadavky klientů, se toto číslo nejčastěji pohybuje kolem 200. Samozřejmě že najdeme 

i výjimky, kdy i u malého zařízení počet ubytovaných překročí toto číslo. 

 Kvalita ubytovacích zařízeních také ovlivňuje jejich obsazenost zahraniční klientelou. 

Ze zahraničních návštěvníků jednoznačně dominují Němci. Na druhém místě se umístili 

Nizozemci. Za nimi pak s velkým odstupem skončili Rakušani, Francouzi a Poláci. Zmiňovaní 

také byli Italové nebo Belgičani. U objektů s vyšším kvalitativním standardem se podíl cizinců 

v sezóně pohybuje okolo 40 %, mimo sezónu kolem 25%. U méně kvalitních nebo známých 

zařízeních je tento podíl nižší 

V dnešní době má již velká část ubytovacích zařízení své vlastní internetové stránky, 

kde se prezentují potenciálním klientům. Kromě propagace poskytovaných služeb zde najdeme 

kontakty nebo přímo rezervační okno, kde si lze pobyt objednat. Naprostá většina zařízení však 

prozatím udává nejčastější způsob rezervací prostřednictví telefonu (odpověď telefonicky na 

prvním místě), necelá polovina pak kombinaci telefonu a internetu. U ubytoven, kempů, méně 

luxusních objektů nebo zařízeních mimo větší města není rezervace ani nutná (graf 24). 

 

 Graf 24: Způsoby rezervace 
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  Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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 Internetové stránky neslouží pouze k rezervacím, ale především, jak jsem se již zmínila, 

k propagaci samotného ubytovacího (stravovacího, sportovního) zařízení. Na webu najdeme 

základní informace o objektech (nejčastěji kapacita + typy pokojů, stravovací možnosti, ceny, 

ostatní nabízené služby), které nám pomohou při rozhodování, kde se ubytovat. I když zařízení 

nemají své vlastní webové stránky, informace o nich nalezneme i jinde na internetu, především 

na stránkách, které se zaměřují na soupisy a charakteristiku různých druhů ubytovacích objektů. 

 Kromě internetu zařízení ke své propagaci využívají noviny, kde jsou uveřejňovány 

jejich inzeráty, nebo katalogy cestovních zařízení (graf 25). 

 

        Graf 25: Způsoby propagace 
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          Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Kromě ubytování objekty svým hostům poskytují i stravovací služby ve svých 

restauracích (eventuálně barech, vinárnách, kavárnách, pivnicích), třetina z nich má na svém 

pozemku sportoviště (hřiště, tenisové kurty) a čtvrtina nabízí půjčování kol, loděk, lyží nebo 

dalšího sportovního náčiní (míče, tenisové rakety, sítě). 

 Mnoho ze zařízení kromě nabízených možností uvádělo i další poskytované služby. 

Mezi nejčastějšími se objevovalo parkoviště, sauna, solárium, masáže (thajské, relaxační), 

posilovna, úschovna na kola nebo lyže,  projížďky na koních, vystavení rybářského lístku, 

popřípadě možnost lovu (zejména u penzionů lokalizovaných v přírodě). Luxusnější zařízení 

(čtyř- a tříhvězdičkové hotely a penziony) nabízí též připojení k internetu, vířivku, squash, 

dráhu na bowling, minigolf nebo směnárnu. Pro děti je připraven dětský koutek, hřiště nebo 

houpačky (ve všech typech zařízeních). Ve společenských místnostech bývá často postaven 

stolní fotbálek, šipky nebo kulečník (většinou u objektů nižší kvality, které nabízí pouze 

ubytovací služby) (graf 26). 

Pokud ubytovací zařízení (UZ) dané služby neposkytují přímo, zajišťují je u jiných 

subjektů (pronájem tenisových kurtů, sportovních hal, zprostředkování hipoturistiky). 
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Graf 26: Poskytované služby 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Přes polovinu ubytovacích zařízeních spadá do kategorie penziony, které vznikají 

převážně v přírodním prostředí, k čemuž Pošumaví nabízí dobré podmínky. Ovšem neznamená 

to, že v těchto penzionech návštěvníci nenaleznou požadovaný luxus. I zde narazíme na 

tříhvězdičkové penziony, které poskytují kvalitní služby. 

 Významnou složku UZ tvoří i hotely, lokalizované především do měst. V modelovém 

území se nachází hotely všech kvalitativních kategorií (s výjimkou pěti hvězdičkových), čemuž 

odpovídá i cenové ohodnocení za ubytování a nabízené služby. 

 V podhůří Šumavy se nachází i několik kempů, od menších s místem pro několik stanů 

až  po velké, kde se kromě stanů lze ubytovat v chatkách, penzionu nebo karavanech 

(Autokemp Podroužek, Autokempink Annín, Rekreační středisko Niko). Kempy většinou leží 

u řeky nebo rybníka. V některých je vybudovaný bazén a kromě možnosti koupání nabízí též 

jiné služby (úschovny, kiosek, sportovní hřiště). Do kategorie jiné byly zařazeny ubytovny 

a chalupy, poskytující ubytování v soukromí (graf 27). 

 Pokud jde o ubytovací kapacity těchto objektů, převažují zařízení střední velikosti 

v kategorii 21-50 lůžek. Druhá polovina UZ je téměř rovnoměrně rozložena do ostatních 

čtyřech velikostních skupin (graf 28). 

 

Graf 27: Typ ubytovacího zařízení  Graf 28: Počet lůžek v ubytovacím zařízení 
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Ze stravovacích zařízení (SZ) jednoznačně dominují restaurace. Ve většině restaurací se 

také nachází bar. V pouze ubytovacích zařízeních se mohou hosté stravovat v jídelně (zajištění 

jídla pouze pro ubytované) nebo si vaří sami v kuchyňce. 

 Součástí větších zařízeních jsou též kavárny, vinárny, pivnice nebo cukrárny. Některé 

z nich nabízí hostům i pronájem salonku k různým příležitostem nebo se za hezkého počasí 

mohou návštěvníci najíst na venkovní terase (graf 29). 

 

          Graf 29: Typ stravovacího zařízení 
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            Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Přesně polovina SZ spadá do kategorií s kapacitou 21-60 míst. Velké procento také patří  

do skupiny s počtem míst přes 100 (graf 30). Jedná se o ubytovací a stravovací zařízení, která 

kromě restaurace nabízí stravování i v kavárnách nebo vinárnách. Součástí bývá též salonek 

nebo venkovní terasa. Nízký počet míst se nachází zejména v menších UZ, které poskytují 

stravovací služby pouze svým hostům. 

 

  Graf 30: Počet míst ve stravovacích zařízeních 
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   Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 V 81% zařízeních se nalézá nějaké sportovní zařízení. Většinou se jedná o sportoviště 

(volejbalové, fotbalové, basketbalové hřiště, tenisové kurty, někde též minigolf), venkovní nebo 
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krytý bazén a půjčovny (kol, lyží, loděk, tenisových raket, míčů, sítí). V zimních lyžařských 

střediscích některá ubytovací zařízení vlastní i svůj lyžařský vlek. Kromě tohoto sportovního 

vyžití UZ nabízí i možnost zajít do posilovny, zarybařit si nebo zajezdit na koních. Po cvičení 

nebo aktivně stráveném dni venku v přírodě mohou návštěvníci zajít na masáž, do sauny, solária 

nebo vířivky. Ve společenských místnostech bývá stolní tenis nebo kulečník (graf 31). 

 

Graf 31: Typ sportovního zařízení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Přes polovinu ubytovacích objektů nabízí využívání svých sportovních zařízení pouze 

ubytovaným hostům nebo některé z nich může za poplatek navštěvovat i veřejnost. Volně jsou 

převážně přístupná sportovní hřiště v kempech (graf 32). 

 

 Graf 32: Možnost využití sportovního zařízení 
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  Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Ve zkoumaném území se nachází jak zařízení pouze ubytovací, tak i současně ubytovací 

a stravovací a též ubytovací, stravovací a sportovní. Naprostá většina z nich je v soukromém 

vlastnictví a mají celoroční provoz, s výjimkou kempů, jež jsou otevřené jen v letní sezóně. 

U velkých objektů roční počet ubytovaných přesahuje 1000 turistů, u menších se toto číslo 
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pohybuje kolem 200 lidí. Převažují týdenní pobyty a obsazenost vyšší než 50 % bývá v letní 

a zimní sezóně. Ze zahraničních návštěvníků dominují Němci a Nizozemci. Nejčastější způsob 

rezervace je telefonicky a přes internet. Většina zařízení má své internetové stránky, kde uvádí 

nejen své kontakty, ale také se prostřednictvím něho propaguje. K dalším způsobům propagace 

patří noviny a katalogy cestovních kanceláří. Kromě ubytování a stravování (restaurace, bary) 

poskytují zařízení svým hostům i další služby, např: sportoviště, půjčovna, parkoviště, sauna 

nebo posilovna. 

 Přes polovinu ubytovacích zařízení tvoří penziony. Významnou složkou jsou též hotely. 

Převažují objekty střední velikosti s ubytovací kapacitou 21-50 lůžek. Ve stravovacích 

zařízeních dominují restaurace a bary. Největší zastoupení mají SZ s kapacitou 21-60 míst 

a více než 100 míst. 81 % objektů poskytuje též nějaké možnosti sportovního vyžití. Nejčastěji 

to jsou sportoviště, bazény a půjčovny. Polovina ze zařízení ovšem poskytuje sportovní služby 

pouze svým hostům. 

 

6.3 Šetření mezi starosty obcí 

 

Mikroregion Šumavské podhůří se skládá z 98 obcí, které leží na území tří krajů. Jedná se 

především o menší obce (obce do 500 obyvatel tvoří 69 %), pouze města Prachatice a Sušice 

překračují hranici 10 tisíc. Zastoupení obcí v jednotlivých velikostních kategorií je znázorněno 

v grafu 33. V Jihočeském kraji většina obcí spadá do prvních dvou kategorií, zatímco u obcí 

v klatovském okrese je výraznější zastoupení i ve třetí a čtvrté velikostí skupině. To se 

projevuje v průměrné velikosti obce podle počtu obyvatel. V klatovské části mikroregionu je 

průměrná hodnota 1031 obyvatel v obci, v prachatickém okresu 852 obyvatel a ve strakonickém 

pouze 412. 

 

          Graf 33: Četnost obcí podle počtu obyvatel v roce 2001 
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Starosty obcí jsem kontaktovala prostřednictvím dotazníku, abych zjistila vybavenost 

obcí, dopravní dostupnost, vztahy mezi obyvateli obce a majiteli objektů druhého bydlení, 

pořádané akce a hlavně jejich aktivity, které podnikají pro rozvoj cestovního ruchu. Návratnost 

dotazníků byla 69 %. 

 Technická vybavenost je samozřejmě nejlepší u populačně větších obcí. Nejhůře jsou na 

tom obce s vybaveností plynem (plynofikováno je pouze 31 % obcí) a s přítomností pošt na 

svém území (31 %). Na druhou stranu již 92 % obcí má zaveden vodovod a u 87 % byla 

vybudována kanalizace. V celém mikroregionu je jen 18 obcí, které mají vše. Většině obcí tedy 

chybí vybavení standardní infrastrukturou. 

 Z vybavenosti obcí mě zajímalo, zda se na území obce nachází dostatečné množství 

obchodů, kulturní a sportovní zařízení, zdravotní středisko, škola, stravovací zařízení, knihovna, 

půjčovna sportovního zařízení a informační centrum. Výsledky jsou zobrazeny v grafu 34. 

 Půjčovny sportovního zařízení a infocentra se v obcích vyskytují minimálně. Lokalizují 

se především do populačně větších obcí, kde naleznou své využití. Naopak budova knihovny 

stojí téměř v každé obci. V 76 % obcí se také nachází kulturní zařízení, kde se pořádají různé 

kulturní akce. Sportovní akce nebo soutěže se konají na hřištích nebo ve sportovních zařízeních 

(stadiony, tenisové kurty). 

 

Graf 34: Vybavenost obcí k 30. 6. 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

 



 104 
 

Graf 35: Vztahy mezi obyvateli obce a majiteli objektů druhého bydlení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 Dopravní spojení mezi jednotlivými 

obcemi   starostové   považují   většinou  za 

vyhovující      nebo       dostačující.      Jako 

neuspokojivý    ho    hodnotí    pouze    7 % 

dotázaných.     Odpověď     „velmi   špatné“ 

se nevyskytla ani jednou (graf 36). 

 

  

Nejčetnějšími jmenovanými akcemi se staly taneční zábavy, plesy a sportovní akce. 

Zábavy se pořádají jak v kulturních zařízeních, tak i na volných prostranstvích venku. 

Z kulturního dění uvedu také často zmiňované pořádání koncertů, divadelních vystoupení nebo 

výstav. Ze sportu se největší oblibě těší hasičské soutěže, fotbalové, nohejbalové, volejbalové 

a tenisové zápasy. Jižní Čechy jsou známé dodržováním různých lidových tradic, zvyků a to se 

projevuje i ve společenském životě jednotlivých obcí. V řadě z nich se do dnešní doby udržuje 

tradice masopustu, stavění májek, posvícení nebo Mikuláše. Téměř v každé obci se konají též 

poutě nebo jarmarky, které doprovází hudební vystoupení kapel a večerní pouťové zábavy. 

Obce pořádají i akce pro děti (nejčastěji Den dětí, lampiónový průvod, cyklistické závody) nebo 

důchodce. 

 Do tab. 8 jsem vybrala kulturní, společenské nebo sportovní akce, které se mi zdály 

zajímavé, zvláštní a vymykaly se běžně uváděným odpovědím. 

 

 

 

 

 

 

 

 Více než polovina starostů 

hodnotí vztahy mezi obyvateli obcí 

a vlastníky objektů druhého bydlení 

jako přátelské. Velké procento z nich 

poukazuje na to, že záleží také na 

jednotlivcích (graf 35). 

Graf 36: Dopravní spojení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Tab. 8: Nejzajímavější akce v Pošumaví 

Název akce Místo konání Název akce Místo konání 

Indiánské léto Strašín 
Silvestrovský pochod na 
Sedlo 

Podmokly 

Mezinárodní sborový 
festival 

Vlachovo Březí Srazy škodovek, veteránů Běšiny 

Rodeo Hoslovice 
Turnaj v pauzírovaném 
mariáši 

Hartmanice 

Silvestrovský běh Velké Hydčice Velikonoční neckyáda Malenice 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 69 % obcí se nějakým způsobem snaží na svém území podporovat rozvoj cestovního 

ruchu. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím výstavby, údržby a dalšího rozšiřování cyklotras, 

cyklostezek, naučných stezek a tras pro pěší. Na pomyslném druhém místě se umístila 

propagace obce, vydávání propagačních materiálů, letáků a prezentace na internetových 

stránkách. 

 Řada obcí zlepšuje vzhled obce – modernizuje, přestavuje, rozšiřuje ubytovací 

a stravovací kapacity, zkvalitňuje vybavení kempů a stará se o technický stav kulturně-

historických památek. Většina obcí také pořádá různé akce (viz výše), které lákají mnoho 

turistů. 

 

 

 U jednotlivých obcí jsem zjišťovala nejen jejich technickou vybavenost, ale též aktivity 

v oblasti CR. Standardní infrastruktura je již dobudována pouze v populačně větších obcích. 

V těchto sídlech se nachází také další služby jako půjčovny sportovního zařízení, infocentra, 

zdravotní střediska, školy, které se v menších obcích nevyskytují. Není to ovšem nutné, neboť 

by zde nenalezla využití. Dále jsem se zajímala o dopravní spojení, které 2/3 starostů zhodnotili 

jako vyhovující. 

K přilákání turistů obce pořádají různé kulturní a sportovní akce (koncerty, poutě, 

sportovní soutěže). Kromě těchto akcí se obce snaží podporovat rozvoj CR též prostřednictvím 

rozšiřování sítě pěších tras a cyklotras, zřizováním internetových stránek, propagací 

a vylepšováním vzhledu obce. Vztahy mezi místními obyvateli a účastníky cestovního ruchu, 

popřípadě druhého bydlení jsou zatím bezproblémové, což odpovídá postavení těchto obcí 

v rámci Butlerova životního cyklu destinace a Doxeyho iritačního indexu. 
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7. Možné scéná ře rozvoje cestovního ruchu v podh ůří Šumavy 

 

V této kapitole se budu snažit na základě zjištěných poznatků nastínit možné návrhy budoucího 

rozvoje cestovního ruchu v Šumavském podhůří. V současnosti zde zatím nedochází 

k rozsáhlým aktivitám ve zmíněné oblasti, to se ovšem může v blízké době změnit. Proto již teď 

je nutné rozvoji cestovního ruchu věnovat pozornost a snažit se ho regulovat, aby nedocházelo 

k devastaci přírodního prostředí, které představuje hlavní motivační prvek příjezdů 

do vymezeného mikroregionu. 

 Pokusím se předložit hypotetické scénáře vývoje CR a jeho dopady na území, pokud: 

a)  v Pošumaví k rozvoji cestovního ruchu nedojde a vše zůstane jako nyní 

b)  dojde k rozšíření ubytovacích kapacit jako „noclehárny pro Šumavu“ 

c) v podhůří se podaří vytvořit vlastní turistické produkty a produktové balíčky, jež si 

přitáhnou svou vlastní klientelu. 

 Při jakémkoli rozvoji CR v území by se měla projevit snaha o sladění cestovního ruchu 

jakožto ekonomické aktivity s ochranou přírodního prostředí a kulturního bohatství (Vacková 

2006). Rozvoj CR v Pošumaví by měl být řízen jedinou organizací, která se kromě rozvoje 

oblasti bude podílet i na jeho jednotné propagaci, marketingu, vývoji produktů a produktových 

balíčků. Organizacím zaměřeným na řízení a prosazení destinace na trhu se říká společnosti 

destinačního managementu. V současné době existuje několik takovýchto společností i v Česku 

(Destinační management Moravsko slezský, Destinační management města Český Krumlov). 

V jižních a západních Čechách by vznikl Destinační management Šumava, který by 

svou činností zastřešoval nejen samotné pohoří ale i Pošumaví. Domnívám se, že spojením 

těchto dvou oblastí dojde k efektivnějšímu řízení rozvoje CR v celém regionu, neboť 

nadbytečná koncentrace návštěvníků na Šumavu by mohla být vhodně rozptýlená právě v jejím 

podhůří. 

 Určitou alternativou k založení společnosti Destinační management Šumava mohou být 

Turistické regiony, které v současnosti již existují, ovšem komplexní řízení CR na území 

regionu prozatím nefunguje. Jednotnou koordinaci uvítají zejména menší obce. Nabízí se též 

spolupráce těchto regionů s obdobnými celky v zahraničí (propagace a prodej regionálních 

produktů, pořádání kulturních a sportovních akcí). 

 

Stagnace  cestovního ruchu na současném stavu 
 
V případě, že se nebude iniciovat žádný rozvoj cestovního ruchu, mohlo by to vést k úpadku 

oblasti. Pokud nebude CR nahrazen nadměrnou průmyslovou výrobou nebo extenzivním 

zemědělstvím, což nepředpokládám, nemělo by docházet k poškozování přírodního prostředí. 
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CR ovšem přináší do oblasti peníze a zajišťuje částečnou zaměstnanost místního obyvatelstva, 

čímž zabraňuje vylidňování zejména venkovských oblastí. 

 Návštěvníků bude neustále ubývat, neboť budou spíše vyhledávat destinace, jež jim 

nabídnou kvalitnější služby, nové možnosti na trávení volného času, které si zajistí propagací 

prostřednictvím internetu, novin nebo propagačních materiálů a potenciální klientela se tak 

o jejich činnosti dozví. 

 Myslím si, že minimální rozvoj CR není pro zkoumanou oblast nejvhodnější variantou. 

Sice nebude ničena okolní krajina, ale tomu se dá zabránit i regulovaným rozvojem. Na druhou 

stranu se zde nevytvoří nová pracovní místa, příliv financí z CR se sníží a může docházet 

k odchodu venkovského obyvatelstva za prací do měst. 

 

Zvýšení ubytovacích kapacit 
 
Šumava v současné době trpí značným zatížením cestovním ruchem, a proto se hledají vhodná 

řešení, jak nadměrný příliv návštěvníků omezit. Jedním z  návrhů může být rozšíření 

ubytovacích kapacit v Pošumaví (= „noclehárna pro Šumavu). Turisté by zde bydleli a na výlety 

na Šumavu by byli dopravováni ekobusy nebo by svá auta nechávali na odstavných parkovištích 

a po území CHKO a NP Šumava by se pohybovali pěšky nebo na kolech. 

Nejvhodnějším typem ubytovacích zařízení by byly penziony, situované v přírodě 

poblíž hlavních silničních tras. Kapacita by neměla přesáhnout 40 lůžek. Jednalo by se o menší 

objekty postavené v souladu s přírodou, aby nebyl porušován přírodní ráz území. Turistům by 

byly poskytovány kvalitní služby, které by uspokojily i náročnější klientelu (např. bazén, 

posilovna, možnost připojení k internetu, dětské hřiště nebo koutek, úschovna, sportovní hřiště, 

koně). Navýšení počtu ubytovacích zařízení by mělo být doprovázeno též výstavbou 

stravovacích, sportovních a kulturních objektů, které by návštěvníci využívali při nepříznivém 

počasí nebo ve večerních hodinách. Tato varianta je dosti pravděpodobná, je ovšem nutné 

výstavbu usměrňovat, aby v Pošumaví nedocházelo k devastaci přírodního prostředí. 

 Je též snaha o minimalizaci negativních dopadů z individuální dopravy na území NP 

a CHKO Šumava. Možným řešením se jeví zavedení veřejné dopravy a zpoplatnění vjezdu 

motorových vozidel. Na hranicích CHKO Šumava a Pošumaví by se vybudovala záchytná 

parkoviště, kde by návštěvníci zaparkovali, a na území Šumavy by je dopravily autobusy. 

 Pouhé zvýšení ubytovacích kapacit není pro oblast Pošumaví příliš příznivé řešení. 

Výstavbou ubytovacích objektů sice dojde k vytvoření nových pracovních míst, ale do území 

poplynou peníze pouze z ubytování, neboť přes celý den se turisté budou pohybovat mimo 

Pošumaví. Budování ubytovacích zařízeních a záchytných parkovišť je také náročné na záběr 

ploch, čímž dojde k viditelným zásahům do krajiny a poškození přírodního prostředí. 
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Vznik nových turistických produktů a produktových balíčků 
 
Relativně nepoškozené životní prostředí v Pošumaví vytváří vhodné podmínky pro rozvoj 

agroturistiky. Tato forma turistiky je šetrná k přírodě a nezpůsobuje tudíž přílišné škody na 

okolní krajině, pomáhá zachovat dědictví venkova, přispívá ke stabilizaci tamějšího 

obyvatelstva a zajišťuje mu i částečné příjmy. 

Z venkovských statků nebo farem by vznikly nízko kapacitní ubytovací zařízení typu 

penzion. Zařízení by ovšem splňovaly i určitý kvalitativní standard, na který jsou zvyklí 

i návštěvníci ze zahraničí. V areálu statku by byl vybudován venkovní bazén, hřiště či terasa 

s možností grilování. Penziony by poskytovaly i možnosti trávení volného času při nepříznivém 

počasí. Uvnitř by se nacházelo fitness, sauna, úschovna kol a společenská místnost se stolním 

tenisem nebo kulečníkem. 

 Ubytování v přírodě je vhodným východiskovým místem pro hipoturistiku (chov koní 

na statku), cyklistiku (napojení na místní cyklotrasy), pěší turistiku, houbaření a sběr lesních 

plodů (možnost zpracování přímo na farmě), popřípadě rybolov, pokud jsou v blízkosti nějaké 

vodní plochy (zajištění rybářské povolenky provozovateli objektu). 

 Aktéři podílející se na rozvoji cestovního ruchu by měli mít zájem na tom, aby byly 

preferovány stavby příliš nezasahující a nepoškozující okolní přírodu. Přednost by měly dostat 

projekty výstavby nebo rekonstrukce penzionů, venkovských statků a kempů před rozsáhlými 

komplexy hotelů, které jsou náročné na záběr ploch a do místní krajiny se příliš nehodí. 

 

 Přírodní prostředí Šumavského podhůří nabízí příznivé podmínky pro rozvoj pěší 

turistiky a cykloturistiky. Stávající systém cyklotras a cyklostezek by se doplnil o nové, 

především tématicky založené (př. „Hrady – zámky v Pošumaví“, „Sakrální památky 

v Pošumaví“, „Za lidovou architekturou“). Bližší informace k těmto návrhům uvádím v kapitole 

4.3.1.2. Tématické trasy a stezky fungují zejména na Prachaticku, proto by se s vymezováním 

mělo začít ve strakonické a klatovské části okresu a snažit se o napojení nových tras na stávající 

a při projektování tras překročit i hranice jednotlivých okresů. U tras a stezek musí být 

vybudována odpovídající infrastruktura. 

 Moderním trendem je v současnosti hraní golfu. V Pošumaví již dnes existují tři hřiště 

na minigolf. Vybudování dalších hřišť nebo golfového hřiště a jejich náležitá propagace by 

mohla do regionu přitáhnout další klientelu. 

 Pohyb a pobyt v území návštěvníkům zjednodušují turistická informační centra. Není 

nutné, aby se infocentrum vyskytovalo v každé obci, neboť v malých obcích, které příliš 

nerozvíjí cestovní ruch, by nenalezla uplatnění. Stačí, když informační střediska budou 

lokalizována ve větších městech a rovnoměrně rozmístěna po celém území Pošumaví. Důležité 

ale je, aby v infocentrech pracovali vzdělaní a kvalifikovaní lidé, kteří budou umět 
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návštěvníkům poradit a pomoci – komunikační schopnosti, vstřícné a příjemné vystupování, 

znalost cizího jazyka, ovládání a orientace na internetu (pořádání vzdělávacích seminářů pro 

zaměstnance). 

 

Možné turistické produkty najdeme v Netolicích. Turisticky atraktivní by se mohly stát 

Archeopark Na Jánu (open-air muzeum) a Netolická obora. Město a jeho okolí nabízí 

návštěvníkům možnosti k poznávání místní historie, pěší turistice, cyklistice, jízdě na koních 

a rybolovu. Lokální ubytovací zařízení by této široké nabídky příležitostí mohly využít 

a sestavit turistům produktové balíčky. 

Příklad nalezneme v Best Western Aparthotel Šumava 2000, který svým hostům nabízí 

např. romantické pobyty (romantický víkend pro dva), relaxační (wellness), pobyty pro ženy 

(Vypadáš skvěle, Hubnutí bez trápení) nebo pro celou rodinu, golfový balíček. Inspirovat se 

mohou i ostatní ubytovací zařízení (http://aparthotel.sumava2000.cz). 

 

 Pokud se v Pošumaví podaří vytvořit zajímavé turistické produkty, které si přitáhnou 

vlastní klientelu, povede to k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Produkty musí mít však 

zajištěnou náležitou propagaci, aby se o nich potenciální návštěvníci dozvěděli. Rozvoj je nutno 

regulovat, aby nedocházelo k poškození přírodního prostředí. Dohled nad rozvojem CR 

a propagací destinace, produktů by měla zastřešovat společnost destinačního managementu 

nebo turistické regiony. 

 Při výstavbě nových ubytovacích objektů, sportovních či kulturních zařízeních by se 

měl klást důraz na jejich šetrnost k okolní krajině a kapacitní využitelnost, aby nedocházelo 

k nesmyslnému budování obrovských areálů, které zůstanou nevyužité. Doporučuji zaměřit se 

na méně kapacitní, standardně vybavené objekty se sportovními možnostmi, lokalizované 

v přírodě. Ale spíše než přílišné stavění nových zařízení upřednostňuji zkvalitňování ubytování 

a poskytovaných služeb v dosavadních ubytovacích objektech. 
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8. Závěr 

 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo ve sledovaném mikroregionu nalézt rezervy 

potenciálu cestovního ruchu a nastínit další možný rozvoj. Identifikované nedostatky a možnosti 

na jejich zlepšení jsou popsány v jednotlivých kapitolách této práce. Budoucí vývoj byl 

rozčleněn do třech kategorií a jednotlivé hypotetické scénáře uvádím v kapitole 7. 

Nepředpokládám, že by v podhůří Šumavy do budoucna nedocházelo k žádnému rozvoji 

cestovního ruchu, ani že by v návštěvnosti ve větší míře konkurovala oblíbené Šumavě, ale 

mohly by se zde vytvořit vlastní produkty CR, které by si přitáhly vlastní klientelu. 

 Oblast Pošumaví čerpá především ze svého přírodního potenciálu, proto by se toto 

území mělo zaměřit na rozvoj venkovského cestovního ruchu a různých forem sportovně-

rekreační turistiky (cykloturistika, pěší turistika, vodní sporty). Z tohoto důvodu by měla být 

dobudována síť pěších tras, cyklostezek a cyklotras, zejména jejich vzájemné propojení mezi 

okresy. Vlastní návrhy opět popisuji v kapitolách věnujících se tomuto tématu. Pozornost by 

měla být věnována též rozvoji materiálně-technické základny. Z šetření v ubytovacích 

a stravovacích zařízeních vyplynulo, že lůžková kapacita objektů je dostačující, tudíž by 

pozornost měla být zaměřena na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Nedostatečný počet tří- 

a čtyřhvězdičkových hotelů a penzionů by se mohl stát limitujícím faktorem pro přilákání 

náročnější, zejména zahraniční klientely. 

 

 Jedním z vedlejších cílů bylo zhotovení profilu návštěvníka. Tento cíl se povedlo splnit 

prostřednictvím dotazníkového šetření mezi návštěvníky DSO Šumavské podlesí, které 

proběhlo v letní sezóně 2006 a zimní 2006/2007. Celkem bylo dotázáno 100 respondentů. 

Nejvíce výletníků a turistů, kteří mířili do zvolené oblasti, pocházelo z okresů Strakonice 

a Písek. Předpokládám, že je to způsobeno polohou DSO v blízkosti města Strakonice. Dále 

z Českých Budějovic, Prachatic a Prahy (především chalupáři). Většina návštěvníků v oblasti 

tráví více dnů a využívá jí zejména v létě k rekreaci, trampingu, pěší turistice, cykloturistice, 

plavání, návštěvě kulturních a sportovních akcí (platí pro turisty i trvale bydlící obyvatele). 

Typický  návštěvník je středoškolák, ve věku 20 – 39 let, přepravuje se vlastním autem se 

skupinou přátel nebo příbuzných do deseti členů. Nejčastěji přenocovávají u svých známých 

nebo příbuzných, na vlastní chatě či chalupě nebo v kempu (zejména mladší lidé). 

 Též cíl týkající se vybavenosti území cyklostezkami, cyklotrasami, pěšími stezkami, 

přírodními zajímavostmi a kulturně-historickými památkami byl naplněn. Analýzu jsem 

doplnila o vlastní nápady a návrhy, které by mohly přispět k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. 
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 Jelikož se k problematice cestovního ruchu vztahuje i druhé bydlení, je poslední cíl 

zaměřen na něj. Ze získaných dat byla provedena analýza současného stavu a vývoje DB 

v Pošumavském regionu. 

  

Vyhodnocení hypotéz 

 

1) Ve sledovaném území je nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení. Tato sféra je 

poddimenzovaná především z hlediska kvality ubytovacích zařízení a neodpovídá tudíž 

požadavkům jak domácí tak zahraniční klientely. Ubytovací a stravovací zařízení jsou 

lokalizována především do větších měst a  v turistických centrech, ve sledovaném území se jedná 

zejména o lyžařská střediska. 

 

První hypotéza se mi potvrdila pouze částečně. Problém s ubytovacími a stravovacími 

zařízeními není až tak v jejich nedostatku, ale spíše v jejich nerovnoměrném rozložení a kvalitě. 

54 % ubytovacích a stravovacích objektů se koncentruje do větších měst (Prachatice, Sušice, 

Vimperk) a lyžařských středisek. V těchto lokalitách se také soustřeďuje většina objektů, které 

poskytují  vysoce kvalitní a různorodé služby. V ostatních obcích se nachází zejména ubytovací 

zařízení nižší kvality, které ovšem neodpovídají požadavkům náročnější (především zahraniční) 

klientely. Ve složení hostů převládají Češi, zastoupení cizinců je minimální. Bylo by proto 

vhodné zaměřit se nejprve na zvýšení kvalitativní úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení 

a rovnoměrněji rozložit ubytovací kapacity do celého mikroregionu. 

 

2) Domácí obyvatelstvo je zatím lhostejné k cestovnímu ruchu. Většina turistů míří spíše 

do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava a modelová oblast zatím stojí mimo jejich hlavní 

zájem, proto místní lidé tolik nepociťují turistický tlak. 

 

 Tato hypotéza se mi potvrdila. Z dotazníkové šetření vyplynulo, že rezidenti prozatím 

nepociťují nadměrný tlak vyvolaný cestovním ruchem. Ale již dnes si bydlící obyvatelstvo 

i turisté začínají uvědomovat zvýšený zájem o Šumavské podhůří, ale zatím to ani jedné skupině 

nevadí. Také vztahy mezi rezidenty a návštěvníky, chataři nebo chalupáři jsou většinou 

přátelské, což odpovídá první fázi životního cyklu destinace. 

 

3) V podhůří Šumavy bude vyrovnaná letní a zimní sezóna. Po celý rok má tato oblast 

co nabídnout potenciálním návštěvníkům. Ve větší míře se zde však bude projevovat letní CR, 

který je zaměřen na pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku a kulturní akce konané 

především v letním období. Usuzuji také, že přírodní potenciál bude dominovat nad kulturně-

historickým. 
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Třetí hypotéza se mi potvrdila pouze částečně. Původně jsem předpokládala, že nebude 

značný rozdíl mezi zimní a letní sezónou. To ovšem platí pouze pro část mikroregionu, která 

přiléhá k CHKO Šumava a kde jsou lokalizována zimní lyžařská střediska (Kašperské Hory, 

Stachy, Zadov). Ve zbytku vymezeného území výrazně převažuje letní sezóna (podle využití 

oblasti návštěvníky, obsazenosti ubytovacích zařízení). Největším lákadlem a předností 

Pošumaví je hlavně příroda, čistý vzduch a klid (oblíbenost pěší turistiky a cykloturistiky), 

kulturní potenciál tvoří pouze doplňkovou složku při návštěvě zmiňované oblasti. 

 

4) Za posledních 15 let došlo ke zvýšení počtu objektů druhého bydlení. Domnívám se, 

že ve sledované oblasti budou převažovat chalupy nad chatami, neboť chaty se vyskytují 

většinou v blízkosti větších měst, která ale v podhůří Šumavy nejsou příliš početně zastoupena. 

 

 Čtvrtá hypotéza byla potvrzena. V Pošumaví se hodně uplatňuje rekreace na chatách 

a chalupách. Celkově dominují chalupy nad chatami, pouze v městských obcích a jejím 

nejbližším okolí převažují chaty. Za posledních 15 let vzrostl počet objektů druhého bydlení 

u více než ¾ obcí. Když se podíváme na jednotlivé druhy ODB, můžeme říci, že se převážně 

zvyšuje počet chalup a klesá zastoupení chat. Na jedné straně tedy dochází k odchodu mladší 

generace do měst za lepší prací a bydlením, na druhé poté k návratu staršího obyvatelstva nebo 

rodin s dětmi zpět na vesnici. Chaty v některých případech již neslouží k rekreaci ale k trvalému 

bydlení. 

 

 Podobným tématem se ve své diplomové práci Cestovní ruch v Českém lese zabývala 

E. Tomanová (2007). Snažila se zhodnotil perspektivy a rozvoj cestovního ruchu na zvoleném 

území. Výsledky jejích šetření se mým v mnohém podobají. Český les má též dobré 

předpoklady pro rozvoj CR a jeho potenciál není ještě zcela využit. Jako nejvhodnější formy CR 

pro daný region uvádí venkovský a sportovně-rekreační (cykloturistika, běžecké lyžování) CR. 

Také uvádí, že je nutné k rozvoji cestovního ruchu přistupovat komplexně s jednotným řídícím 

orgánem. Při realizaci nových projektů musí být brán zřetel na ochranu životního prostředí, 

které tvoří stejně jako v Pošumaví hlavní složku potenciálu CR. 

 

Doporu čení do budoucna 

 

 Cestovní ruch v Pošumaví není zatím natolik rozvinut, aby způsoboval výrazné škody 

na životním prostředí. Všichni aktéři zapojující se do rozvoje CR by se měli snažit, aby tomu 

tak bylo i nadále. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení turistické návštěvnosti, neboť 

přírodní potenciál je hlavním důvodem příjezdu návštěvníků. 
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 Obce již dnes usilují o rozvoj cestovního ruchu na svém území a bude tedy záležet na 

jejich představitelích, jakým směrem se bude budoucí vývoj ubírat. V regionu zatím také chybí 

komplexní řízení CR, jehož úkolem by měla být ochrana životního prostředí a rozvoj šetrných 

forem turistiky. Aby Pošumavský region uspěl v konkurenci dalších turistických cílů, měl by 

vystupovat jako jeden celek pod jednotným vedením. Důležitá je také propagace 

prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu, letáků nebo internetových stránek. 

 

Jeví se zde možnost i dalšího výzkumu, zejména vývojových změn, ke kterým 

v následujících letech může na území mikroregionu dojít. Na jedné straně mohou být 

předmětem zájmu obce, které se snaží podporovat CR a jeho rozvoj zapracovávají do svých 

rozvojových strategií. Tomu uzpůsobují své internetové stránky, kde propagují nejen obec ale 

též nabízí potenciálním turistům důležité informace týkající se cestovního ruchu (možnosti 

ubytování, stravování, trávení volného času, tipy na výlety), vydávají propagační materiál nebo 

pořádají kulturní či sportovní akce, které navštěvuje řada lidí (zábavy, poutě, koncerty, 

sportovní zápasy). Bylo by vhodné se podívat, jestli jim tyto vyvíjené aktivity přinesou 

v budoucnu úspěch či nikoliv – zda dojde ke zvýšení návštěvnosti, přílivu peněz do obecního 

rozpočtu z CR nebo k rozvoji materiálně-technické základny. 

Dalším tématem by mohly být měnící se vztahy mezi místními obyvateli, turisty, chataři 

a chalupáři. Se zvyšujícím se zájmem o tuto oblast jistě bude docházet k vyostřování vztahů 

mezi rezidenty a návštěvníky. 
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Příloha 1: Základní údaje o obcích a občanské vybavenosti v roce 2001 

Občanská vybavenost (0=ne, 1=ano) 
Obec 

Rozloha 
(ha) 

Počet 
katastrů 

Počet 
obyvatel Pošta Vodovod Kanalizace Plyn 

Bavorov 3539 6 1436 1 1 1 1 
Čeprovice 1022 3 194 1 1 1 0 
Čestice 2320 8 952 1 1 1 1 
Drážov 1231 4 282 1 1 1 0 
Dřešín 892 3 265 1 1 0 0 
Hájek 280 1 38 0 0 0 0 
Hoslovice 1078 3 180 0 1 1 0 
Hoštice 392 1 175 0 1 1 0 
Krajníčko 752 1 94 0 1 1 0 
Litochovice 1096 3 259 0 1 1 0 
Malenice 986 1 595 1 1 1 1 
Milejovice 623 1 52 0 0 1 0 
Němčice 275 1 106 0 0 1 0 
Němětice 369 1 111 0 1 0 1 
Nihošovice 894 2 288 0 1 1 1 
Nišovice 625 1 221 0 1 1 1 
Nová Ves 852 3 86 0 0 1 0 
Předslavice 1158 5 239 0 1 1 0 
Přechovice 395 1 104 0 1 1 0 
Úlehle 656 3 126 0 1 1 0 
Vacovice 260 1 73 0 1 0 0 
Volyně 2058 5 3194 1 1 1 1 
Babice 580 2 78 0 1 1 0 
Bohumilice 342 1 322 0 1 1 1 
Bohunice 258 1 45 0 0 1 0 
Bošice 833 3 294 0 1 1 0 
Budkov 504 1 81 0 1 1 0 
Bušanovice 973 3 259 0 1 1 0 
Čkyně 2068 6 1436 1 1 1 1 
Drslavice 475 1 64 0 1 1 0 
Dub 1451 5 398 1 1 1 0 
Dvory 333 1 69 0 1 0 0 
Hracholusky 2134 4 500 0 1 1 1 
Husinec 1034 3 1266 1 1 1 1 
Chlumany 556 1 304 0 1 1 1 
Chroboly 3470 6 444 1 1 1 0 
Chvalovice 397 1 192 0 1 1 0 
Kratušín 396 2 52 0 1 0 0 
Ktiš 3718 4 494 1 1 1 1 
Lažiště 426 1 316 1 1 1 1 
Lčovice 576 1 132 0 0 1 1 
Lhenice 3914 9 1743 1 1 1 1 
Lipovice 469 1 181 0 1 1 0 
Lužice 319 1 45 0 0 1 0 
Mahouš 596 1 151 0 1 1 0 
Malovice 2513 4 647 0 1 1 0 
Mičovice 2338 5 320 0 1 1 0 
Nebahovy 1627 5 425 1 1 1 0 
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Občanská vybavenost (0=ne, 1=ano) Obec 
Rozloha 

(ha) 
Počet 

katastrů 
Počet 

obyvatel Pošta Vodovod Kanalizace Plyn 
Němčice 415 2 187 0 1 1 0 
Netolice 2635 1 2620 1 1 1 1 
Nicov 1378 4 92 0 1 0 0 
Olšovice 358 1 39 0 0 1 0 
Pěčnov 198 1 53 0 1 1 0 
Prachatice 3890 8 11843 1 1 1 1 
Radhostice 1040 3 170 0 1 1 0 
Stachy 2813 3 1216 1 1 1 0 
Strunkovice nad Blanicí 2468 6 1202 1 1 1 1 
Svatá Maří 1271 4 495 0 1 1 0 
Šumavské Hoštice 836 3 395 1 1 1 1 
Těšovice 837 2 268 0 1 1 1 
Tvrzice 316 1 117 0 1 1 0 
Újezdec 290 1 59 0 1 1 0 
Vacov 3521 12 1354 1 1 1 0 
Vimperk 8002 16 8281 1 1 1 1 
Vitějovice 1180 1 428 1 1 1 1 
Vlachovo Březí 1997 7 1668 1 1 1 1 
Vrbice 228 1 72 0 1 0 0 
Záblatí 2449 9 352 1 1 1 1 
Zábrdí 490 1 55 0 1 0 0 
Zálezly 931 2 312 0 1 1 1 
Zdíkov 3195 8 1608 1 1 1 0 
Žárovná 241 1 102 0 1 1 0 
Žernovice 529 1 204 0 1 1 0 
Běšiny 1602 5 859 0 1 1 0 
Budětice 1349 3 315 0 1 1 0 
Bukovník 409 1 72 0 1 1 0 
Dlouhá Ves 1498 5 777 0 1 0 0 
Dobršín 664 1 102 0 1 1 0 
Domoraz 383 1 72 0 1 1 0 
Dražovice 552 1 153 0 1 1 0 
Hartmanice 6221 22 1161 0 1 1 0 
Hlavňovice 2410 11 502 0 1 1 0 
Hrádek 3691 6 1327 0 1 1 1 
Kašperské Hory 4412 8 1603 1 1 1 0 
Kolinec 4871 18 1413 1 1 1 0 
Mokrosuky 697 2 144 0 1 1 0 
Nezdice na Šumavě 637 1 393 0 1 1 0 
Petrovice u Sušice 2659 13 674 0 1 0 0 
Podmokly 526 1 180 0 1 1 0 
Rabí 1430 3 479 0 1 1 0 
Soběšice 1713 3 393 0 1 1 0 
Strašín 1634 4 362 0 1 1 0 
Sušice 4564 12 11462 1 1 1 1 
Velhartice 2721 7 939 0 1 1 0 
Velké Hydčice 512 1 229 0 1 1 1 
Vrhaveč 1211 4 778 0 1 1 1 
Žihobce 2581 5 669 0 1 1 0 
Žichovice 525 1 707 0 1 1 0 

Zdroj: www.czso.cz 



Příloha 2: Přehled dobrovolných svazků obcí a mikroregionů v regionu Pošumaví 

Název Účel Forma Region Okres 
Datum 
založení 

Členské obce 

DSO Peklov Regionální rozvoj Dobrovolný 
svazek obcí 

JČ ST 1.11. 2001 Nihošovice, Němětice 

DSO 
Prachaticko 

Řešení společné problematiky členských 
obcí: udržení obyvatelstva, investice, ÚPD, 
rozvojové programy, rozvoj podnikání, 
propagace + rozvoj bytové výstavby, CR, 
ochrana kulturního dědictví a významných 
krajinných prvků, ŽP, navazování 
zahraniční spolupráce, rozvoj 
zdravotnictví, školství 

Dobrovolný 
svazek obcí 

JČ PT 22.4. 2002 Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Prachatice, 
Žernovice 

DSO 
Šumavského 

podlesí 

Regionální rozvoj Dobrovolný 
svazek obcí 

JČ ST 23.5. 2002 Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Němčice, 
Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, 
Přechovice, Úlehle, Volyně 

DSO Věnec 
Ochrana ŽP, koordinace investic, územní 
plánování, správa společného majetku, 
propagace 

 JČ PT 23.4. 2003 Bohumilice, Bošice, Čkyně, Lčovice, Zálezly 

Mikroregion 
Lhenicko 

Řešení společných problémů, Program 
obnovy venkova a PHARE CBC 

Dohoda o 
sdružení obcí 
– PS místních 
samospráv 

JČ PT 2. 4. 2002 Ktiš, Lhenice, Mišovice 

Mikroregion 
Netolicko 

Řešení společných problémů, Program 
obnovy venkova 

Dohoda o 
sdružení obcí 
– PS místních 
samospráv 

JČ PT  Babice, Hracholusky, Chvalovice, Lužice, 
Mahouš, Malovice, Netolice, Němčice, 
Olšovice, Vitějovice 

Mikroregion 
Šumavské 
podhůří 

Řešení společných problémů, Program 
obnovy venkova 

Dohoda o 
sdružení obcí 
– PS místních 
samospráv 

JČ PT  Nicov, Stachy, Zadov, Zdíkov 
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Název Účel Forma Region Okres 
Datum 
založení 

Členské obce 

Mikroregion 
Vlachovo 

Březí 

Řešení společných problémů v oblasti 
zemědělství, CR, informatiky, Program 
obnovy venkova 

Dohoda o 
sdružení obcí 
– PS místních 
samospráv 

JČ PT + 
ST 

18.9. 2003 Bavorov, Bohunice, Bošice, Budkov, 
Bušanovice, Čepřovice, Chlumany, Drslavice, 
Dub, Dvory, Hájek, Hoštice, Krajníčko, 
Kratušín, Laziště, Lipovice, Litochovice, 
Malenice, Milejovice, Pěčnov, Předslavice, 
Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Svatá 
Maří, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Újezdec, 
Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Zálezly,  
Žárovná 

Sdružení 
obcí Sušicka 

z.s.p.o. 

CR, doprava, přeshraniční spolupráce, RR, 
ŽP a příroda 

Zájmové 
sdružení 
právnických 
osob 

PL KT 7. 1. 2000 Běšiny, Budětice, Bukovník, Dlouhá Ves, 
Dobrším, Domoraz, Dražovice, Hartmanice, 
Hlavňovice, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, 
Mokrosuky, Nezdice, Petrovice, Podmokly, 
Rabí, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, 
Velké Hydčice, Vrhaveč, Žichovice, Žihobce 

Zdroj: Regionální informační servis 



Příloha 3:  Členění cestovního ruchu 

 
Zdroj: Pásková, Zelenka 2002 

 

Příloha 4: Druhy cestovního ruchu 

 
Zdroj: Pásková, Zelenka (2002) 
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teritoriální rozmístění 

vliv na ŽP 

využívání zdrojů 

organizovanost 

hromadnost 

krátkodobý dlouhodobý 

celoroční sezónní 

letní zimní 

domácí zahraniční příhraniční 

měkký tvrdý 

masově-konzumní alternativní 

neorganizovaný organizovaný 

individuální hromadný 



 129 
 

Příloha 5: Formy cestovního ruchu 

 
     Zdroj: Pásková, Zelenka (2002) 
 

Příloha 6: Předpoklady cestovního ruchu 

 
Zdroj: Pásková, Zelenka 2002 

 

Příloha 7: Přehled sportovních zařízení v regionu Pošumaví 
Sportovní zařízení Umístění 

Fitness Prachatice, Vimperk (+ solárium, jóga, rehabilitační masáže), 
Volyně 

Koupaliště Rybník Podroužek – Netolice, Vimperk, Bohumilice, Vlachovo 
Březí, Lažiště, Chlumany, Volyně, Sušice (Luh), Hartmanice, 
Běšiny 

Plavecké bazény Prachatice 
Sportovní hřiště a stadiony Prachatice, Vimperk, Volyně, Sušice 
Tenisové kurty a squash Prachatice, Vimperk, Sušice 
Bowling Vimperk, Volyně, Sušice 
Minigolf Prachatice, Běšiny 
Sportovní letiště Strunkovice nad Blanicí (vyhlídkové lety, tandemové seskoky, 

paravýcvik, pilotní výcvik, lety na kluzácích, paragliding) 
Zdroj dat: www.risy.cz, vlastní terénní šetření, internetové stránky jednotlivých obcí 

Předpoklady CR 

Selektivní Lokalizační Realizační 

politické 

administrativní 

demografické 

urbanizační 

sociologické 

ekologické 

personální 

přírodní společenské komunikační 

materiálně-technické 

Formy CR 

etnický kongresový 

krajanský kulturní 

léčebný poznávací 

rekreační religiózní 

sportovní tématický 

turistika 
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Příloha 8: Zimní sportovní areály v podhůří Šumavy 
Obec Areál Popis 

lyžařský 

- 1 km od centra města 
- 2 sjezdovky 
- 3 vleky (550, 400 a 300 m dlouhý) 
- menší obtížnost sjezdovek 
- technické zasněžování 
- noční lyžování 
- 20 km běžeckých tratí (napojení na LA Zadov) 
- lyžařská škola 

Kašperské Hory 

snowboardový 
- street lomená trubka, street rail, branka, rainbow, bedna 
- možnost snowtubingu 
- crossová trať (skicross, snowboardcross) 

lyžařský 

- na hranici NP Šumava 
- 7 sjezdovek v délce 4,5 km (lehké a středně těžké) 
- 4 vleky a 2 lanové dráhy 
- technické zasněžování 
- večerní lyžování 
- upravované běžkařské tratě 
- lyžařský běžecký stadion, lyžařská škola, 3 půjčovny 
- skibusy z Českých Budějovic, Písku a Sušice 

Zadov-Churáňov 

snowboardový 
- chystá se úprava části sjezdovky pro snowpark 
- nyní pouze skos, zábradlí, U rampička 

Zdroj dat: www.risy.cz, www.lazadov.cz/la, www.snowhill.cz/sh/index/areal.do?areal=4 
 

Příloha 9: Cyklistické trasy a cyklostezky v podhůří Šumavy 

Název Trasa Popis 
Architekturou J. Bursy PT – Lhenice – Nebahovy – Mičovice – Třebanice – 

Vrbice – Vitějovice – lom Kobylí hora - PT 
35 km, 3 
hod 

Historická krajina 
Netolicka 

Netolice – Lhenice – Kratochvíle – Krtely – Lomec – 
Malovice – Mahouš – Němčice - Netolice 

50 km, 16 
zastavení 

K Husově lípě Prachatice – Husinec – Kratušín – Chlístov – Husova 
lípa – Buk – Husinec - Prachatice 

30 km, 2,5 
hod 

Ke Křišťanovickému 
rybníku 

PT – Libínské sedlo – Křišťanovice (k lesnímu rybníku – 
kemp) - PT 

30 km, 2,5 
hod 

Na Libínskou 
rozhlednu 

Prachatice – Libínské Sedlo – Libín – Chroboly - 
Prachatice 

30 km, 3 
hod 

Po jihočeských  
vesnicích na poutní 
místo Lomec 

PT – Vitějovice – Žitná (chov koní) – Netolice – 
Kratochvíle – Podeřiště – Krtely – Lomec (poutní místo, 
kostel Panny Marie, kopie závěsného oltáře 
svatopetrovské basiliky v Římě) – Truskovice 
(architektura J. Bursy) – Strunkovice nad Blanicí – 
Vitějovice - PT 

60 km, 4,5 
hod 

Cyklostezka údolím 
Drnového potoka 

KT – Vrhaveč - Běšiny 10 km 

Za zbytky kláštera PT – Chroboly – Smědeč – Kuklov (zbytky 
nedostavěného kláštera a zřícenina hrádku) - PT 

40 km, 3,5 
hod 

Zámek Kratochvíle PT – Vitějovice (Památník setkání pěti armád) – 
Kratochvíle – Žíchovec – Těšovice - PT 

45 km, 3,5 
hod 

Zřícenina hradu 
Helfenburk 

PT – Bavorov – Helfenburk – Volyně – Vlachovo Březí 
– Husinec (přehrada) - PT 

40 km, 3,5 
hod 

Zdroj: Jižní Čechy a Šumava, internetové stránky obcí regionu 
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Příloha 10: Stezky v podhůří Šumavy 
Název Trasa Popis 

Farmářská stezka Petrovice u Sušice – 
Kochánov – Těšov - Vojetice 

- přes 20 km 
- současné zemědělství, 
navazující na tradiční formy 

Na Kašperk jinak - Kašperské Hory – osada 
Kavrlík, Žlíbek – Pustý 
Hrádek – Kašperk – KH  

- 8,5 km 
- historické památky 

Naučná stezka (NS) Cestou 
zlatokopů 

- okolí Kašperských Hor - 7,5 km + několik 
vycházkových okruhů 

NS Historická krajina 
Netolicka 

- pěší okruh městem Netolice 
(hradiště Svatý Ján, kostel, 
radnice, zbytky tvrze Hrádek) 

- kulturně-historické památky 
- 3 km dlouhá, 16 zastavení 
s informačními panely 
- zelená turistická značka 
- začátek v archeologickém 
parku Na Jánu (slovanské 
hradiště svatý Ján) 

NS Churáňov - úbočí vrcholu Churáňov 
(hotel Churáňov, 
Klostermannova vyhlídka, 
osada Churáňov, lyžařský 
areál, rašeliniště V Polci) 

- historie stejnojmenné osady 
a okolí, přírodní zajímavosti 
- 7 km dlouhá, 10 zastavení 
s informačními panely 
- začátek i konec u hotelu 
Churáňov 
- pro pěší a v zimě i běžkaře 

NS Javorník - po úbočí vrchu Javorník 
(rozhledna na Javorníku, 
Královský kámen, mrazové 
zvětrávání na skalních 
výchozech, kaplička) 

- přírodovědně naučné 
zaměření + ekologická 
výchova 
- 2 okruhy – 7,5 km, 16 
zastavení + 11 km, 21 
zastavení 

NS Kolem Prachatic - kolem Prachatické kotliny 
(okružní stezka – výchozí bod 
Malé náměstí v PT, Žižkova 
skála, Samotové dvorce, 
Lázně svaté Markéty, U 
Háječku) 

- 15 km, 12 zastavení 
s informačními panely, na 
vyhlídkových bodech 
odpočívadla 
- vyhlídková místa kolem 
města + přírodní zajímavosti, 
historické památky 

NS Pod vyhlídkou - prochází první školní 
přírodní rezervací v ČR ve 
Zdenicích 

- 1 km dlouhá, 33 
informačních tabulek 
- přírodní zajímavosti + 
ekologická výchova 

NS Prachatické hradby - historické jádro PT - 1,5 km, 5 informačních 
panelů 
- historie, význam a součásti 
opevnění 

NS U Irů lípy 
 

- přírodní památka Irův dvůr - 1 km dlouhá, 10 zastavení 
- přírodní zajímavosti, 
ekologická výchova 
- 1. biokoridor v ČR 

NS Údolím vimperských 
památek 

- Vimperk a okolí (náměstí, 
opevnění, dělostřelecká bašta 
Haselburg, zámek, Černá 
brána, srubové domy, Velký 
klášterní viadukt) 

- 2 části – 4 km dlouhá, 
památky ve Vimperku + 6 km, 
okolí města 
- pro pěší i cyklisty 
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Název Trasa Popis 
NS Vimperk – lesnická NS - polesí lesnické školy, 

severní a západní svahy 
Boubíny 

- 13 km dlouhá, 30 zastavení 
- informace na tabulích jsou 
ve třech jazycích 

NS Zlatá stezka – Prachatická 
větev 

PT – Volary – státní hranice 
se SRN (most přes Mechový 
potok) – Pasov 

- 33 km dlouhá, 12 zastavení 
- pro pěší, část trasy též pro 
cyklisty 

NS Zlatá stezka – Vimperská 
větev 

- Vimperk – Strážný - 30 km dlouhá, 12 zastavení 

Poutní stezka ke kostelu sv. 
Bartoloměje 

Běšiny – vrch Bartoloměj - 2,5 km dlouhá, 5 zastavení 
s info tabulemi (ČJ, NJ) 
- konání mše pod širým 
nebem na nejbližší neděli 
svátku sv. Bartoloměje) 

Přes Nebe a Peklo na Žďánov - Kašperské Hory – hájenka 
Peklo – statek Peklo – 
Žďánov - KH 

- 9 km 
- historické pamáky 

Sudslavická NS - přírodní rezervací Opolenec 
(Sudslavická lípa a jeskyně, 
mrazové sruby) 

- 4 km dlouhá, 26 zastavení 
- fauna a flóra na 
krystalických vápencích + 
geo- a geomorfologické jevy 

Svatopetrská NS - město PT (Žižkova skála, 
bývalá křížová cesta, Kostel 
svatého Petra a Pavla) 

- 1,5 km dlouhá, 4 zastavení, 
časová náročnost asi 1 hod 
- historie Prachatic a okolí 
- pro pěší i cyklisty 

Šumavskými vesnicemi - vesnice v okolí KH - 9,5 km 
Vlastivědný okruh KH – Rejštejn - KH - 8 km 
Zdroj: www.jiznicechy.org, www.ubytovani.net, internetové stránky jednotlivých obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 11: Informační střediska v modelovém území 

Název Otevírací doba Jazyky Vedlejší činnost 

Informační centrum Netolice 
květen - srpen: Út-Ne 9-12, 13-16 
září: Po-Pá 9-12, 13-16 
říjen-duben: Po-Pá 9-12, 13-15, St 9-12, 13-17 

ČJ, AJ, NJ   

Informační centrum Prachatice Po-Pá 8-17 ČJ, AJ, NJ, RJ veřejný internet, prodej vstupenek 

Infocentrum Stachy 
únor, březen, květen, červen, září: Po-Čt  8-16, Pá  8-17 
červenec, srpen: Po-Pá  10-17, So  10-15 
ostatní měsíce: Út-Pá  8-13 

ČJ veřejný internet, kopírování 

Turistické informační středisko Vimperk 
červen – září: Po-Pá 9-11:30, 12-18 
                       So 10-12, 12:30-16, Ne 10-12, 12:30-14 
říjen - květen: Po-Pá 9-11:30, 12-16 

ČJ, AJ, NJ 
veřejný internet, kopírování inzertní 
služba, Galerie výtvarného umění 
"Bílá vrána" 

Infocentrum Eurocamp Běšiny 
červenec-srpen: 8-22(denně) 
ostatní měsíce 8-16 (Po-Pá) 

ČJ   

Městské informační středisko 
Hartmanice 

Út 8-12:15, 12:45 - 15:30 
St 8-12:15, 12:45-17 
Čt-So 8-12:15, 12:45-15:30 

ČJ, NJ veřejná internetová stanice 

Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory 

říjen - květen: Po, St 7:30-17, Út, Čt 7:30-16, Pá: 7:30-15 
červen, září: i v So 9-15 
červenec - srpen: i v Pá 7:30-16, Ne 9-15  

ČJ, AJ   

Informační středisko a středisko 
ekologické výchovy NP Šumava - 
Kašperské Hory 

květen, říjen: Po-Pá 8:30-15:30 
červen, září: Po-So 8:30-16 
červenec, srpen: Po-Ne 8:30-16:30 

ČJ, AJ stálá expozice, promítací sál, ekoaltán 

Městské informační centrum Sušice 
Po-Pá 9-12, 13-17, So 9-14 
červenec - srpen: navíc Ne 9-14 

ČJ, AJ, NJ, RJ provoz vyhlídkové věže radnice 

Městské kulturní středisko Volyně    
Turistické informační středisko Volyně 
(Městské muzeum) 

Út-Pá 9-11, 12-16 ČJ 
expozice dějin Volyňska, koncerty, 
výstavy, přednášky, obřadní síň 

Turistické informační středisko Volyně 
(Městská knihovna) 

Po, St, Čt 8-12, 13-18 ČJ 
veřejný internet, prodej turistických 
průvodců 

Zdroj dat: www.risy.cz, www.jiznicechy.cz



Příloha 12: Turistické regiony Česka 

 
Zdroj: http://www.czechtourism.cz/artimg/regionymapa.jpg 
 
Příloha 13: Turistické oblasti Česka 

 
Zdroj: http://www.oblast.cz/mapa/mapa.phtml?id=27 
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Příloha 14: Dotazník pro turisty 

1. Okres nebo země, kde bydlíte: 

2. Oblast Šumavského podhůří jste navštívil: 
a) 1x 
b) 2x 
c) 3x a více 
d) bydlím zde 

3. Oblast Šumavského podhůří navštěvujete nebo turisticky využíváte: 
a) jen v létě 
b) jen v zimě 
c) v zimě i létě 
d) častěji 

4. Důvod pobytu či turistické využití oblasti: 
a) jednodenní turistický zájezd    g) ozdravný pobyt 
b) poznávací turistika     h) venkovská turistika 
c) rekreační pobyt     ch) tramping 
d) sportovní pobyt     i) nákupy zboží 
e) služební pobyt, obchodní cesta   j) pouze projíždím 
f) návštěva sportovní akce, kulturní akce, festivalu k) jiný 
5. Jak dlouho se obvykle zdržíte: 

a) 1den bez přenocování 
b) 2 dny s přenocováním 
c) více dní 

6. Co budete provozovat: 
a) pěší turistiku    g) horolezectví 
b) cykloturistiku   ch) běh 
c) rybaření    i) jezdectví 
d) plavání    j) jiné 
e) vodáctví, kanoistiku   k) lyžování 
f) míčové hry 

7. Do oblasti jste přijel individuálně (1) nebo s cestovní kanceláří (2): 
8. Na základě čeho jste se rozhodl pro návštěvu, co vás inspirovalo: 
a) doporučení příbuzných,přátel,známých e) rozhodnutí zaměstnavatele 
b) cestovní kancelář    f) vlastní zkušenosti z minulé návštěvy 
c) rozhlas, televize, tisk, knihy, internet  g) jiný zdroj 
d) propagační materiály 
9. Jste tu sám (1) nebo se skupinou lidí (2): 
10. Kolik členů měla vaše skupina:   (počet členů) +      (odpověď na spodní 2 možnosti) 

a) byla to rodina, přátelé nebo známý lidé 
b) většinu z nich jsem neznal/a 

11. V jakém ubytovacím zařízení jste ubytováni: 
a) čtyřhvězdičkový hotel  ch) samostatný pokoj 
b) tříhvězdičkový hotel   i) kemp 
c) dvou nebo jedno hvězdičkový j) mimo kemp obytný vůz nebo karavan 
d) penzion    k) ve stanu nebo pod širákem 
e) motel    l) nocleh u příbuzných nebo známých 
f) turistická ubytovna   m) vlastní chata nebo chalupa 
g) pronajatý byt    n) jinde 
h) chata      

12. Která služba chybí v místě pobytu: 
13. Co považujete za největší přednost oblasti: 
 
 



 136 
 

14. Co jste během návštěvy využil: 
a) oblast ubytování a nejbližší okolí 
b) širší okolí 
c) vzdálenější oblasti 

15. Je v oblasti dostatečná nabídka aktivit v případě špatného počasí: 
a) určitě ano    d) určitě ne  
b) spíše ano    e) nevím 
c) spíše ne 

16. Jakým způsobem jste se do oblasti dostal: 
a) vlastním autem   d) na kole 
b) autobusem    e) jiným způsobem 
c) vlakem 

17. Uvažujete o návštěvě i v příštím roce: 
a) určitě ano    d) určitě ne 
b) spíše ano    e) nevím 
c) spíše ne 

18. Kolik vám je let: 
19. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní bez maturity 
b) středoškolské s maturitou 
c) vysokoškolské 

20. Pociťujete velký turistický zájem o oblast Šumavského podhůří: 
a) určitě ano    d) určitě ne 
b) spíše ano    e) nevím 
c) spíše ne 

21. Vadí vám to: 
a) určitě ano    d) určitě ne 
b) spíše ano    e) nevím 
c) spíše ne 

 
Příloha 15: Dotazník pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení 

1. Název zařízení: 
2. Typ zařízení: 

a) ubytovací    c) sportovní 
b) stravovací    d) jiné 

3. Zařízení je ve vlastnictví: 
a) soukromém    d) podnikovém 
b) obecním    e) jiném 
c) státním 

4. Otevírací doba je: 
a) pouze v letní sezóně   c) celoročně 
b) pouze v zimní sezóně  d) jiným způsobem 

5. Návštěvnost vyšší než 50 % kapacity se v zařízení vyskytuje: 
a) pouze v letní sezóně   c) po celý rok 
b) pouze v zimní sezóně  d) výjimečně 

6. Přibližný počet turistů – návštěvníků za rok je: 
7. V ubytovacím zařízení převažují pobyty: 

a) krátkodobé (1-3 dny)   c) týdenní 
b) několikadenní   d) dlouhodobé 

8. Nejčastější způsob rezervace ubytování je formou : 
a) osobně    c) internet 
b) telefonicky    d) není nutné 
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9. Typ ubytovacího zařízení: 
a) hotel     d) kemp 
b) pension    e) jiné 
c) chata 

10. Lůžková kapacita zařízení: 
a) do 10    d) 51-80 
b) 11-20    e) 81 a více 
c) 21-50 

11. K ubytovacímu zařízení náleží ještě další doplňkové služby: 
a) bar     e) obchody 
b) restaurace    f) půjčovna (šlapadel, kol, loděk) 
c) jídelna pouze pro hosty  g) jiné 
d) sportoviště 

12. Klientela během sezóny, která převažuje je především:    a kolik %  
a) tuzemská 
b) zahraniční 

13. Klientela v zařízení mimo sezónu je převážně:      a kolik %  
a) tuzemská 
b) zahraniční 

14. Zahraniční návštěvníci jsou ze zemí: 
15. Typ stravovacího zařízení: 

a) bar     d) kavárna 
b) restaurace    e) jiné 
c) jídelna    f) žádné 

16. Počet míst v daném stravovacím zařízení: 
a) do 20    d) 61-80 
b) 20-40    e) 81-100 
c) 41-60    f) 100 a více 

17. Typ sportovního zařízení: 
a) půjčovna    d) sportoviště (areál 
b) bazén    e) jiné 
c) vlek     f) žádné 

18. Možnost využití sportovního zařízení je: 
a) za poplatek    c) jen pro hosty 
b) volně    d) jinak 

19. Způsob, jakým se dané zařízení propaguje na veřejnosti: 
a) letáky    e) billboardy 
b) internet    f) žádný 
c) noviny (inzeráty)   g) jiný 
d) katalog cestovních kanceláří 

 
Příloha 16: Dotazník pro představitele obcí 

1. Název obce:   
2. V sídle se nachází obecní úřad (OÚ) x městský úřad (MÚ): 
3. Vybavenost: ano x ne 

- dostatečné množství obchodů: 
- kulturní zařízení: 
- sportovní centrum: 
- zdravotní středisko: 
- škola: 
- stravovací zařízení: 
- knihovna: 
- půjčovna sportovních zařízení: 
- informační středisko: 
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4. Konají se v sídle nebo v blízkosti nějaké akce: 
 a) ano, jaké 

b) ne 
5. Podporuje obec rozvoj cestovního ruchu: 
 a) ano, jak: 
 b) ne 
6. Jaký je vztah trvale bydlících obyvatel a turistů nebo majitelů rekreačních objektů: 
 a) přátelský  c) žádný 
 b) napjatý  d) liší se podle jednotlivců 
7. Jak hodnotíte dopravní spojení s nejbližšími okolními městy: 
 a) vyhovující  c) nedostačující 
 b) dostačující  d) velmi špatné 


