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1. Úvod
Cestovní ruch je dnes významnou, dynamicky se rozvíjející součástí světového
hospodářství. Právem je také někdy považován za fenomén současné doby. Uspokojení
lidských potřeb jako jsou odpočinek, zábava nebo poznání, se prostřednictvím turismu
svává trendem moderního životního stylu. Ve světovém měřítku cestovní ruch patří
vedle obchodu ke třem největším exportním odvětvím.
Česká republika patří mezi země s vhodnými předpoklady pro rozvoj cestovního
ruchu a zároveň pro něj vytváří i potřebné společensko – ekonomické podmínky.
Nachází se zde mnoho krásných a významných oblastí, která mají pro cestovní ruch
velký význam. Je ideální zemí pro aktivní dovolenou, během které lze nejen relaxovat,
ale i zlepšovat fyzickou kondici. Díky vyjímečné různorodosti přírodní scenérie, nabízí
ideální podmínky pro turistiku jakéhokoliv typu, od nenáročných pěších výletů po
obtížné horské výstupy. Krásy Čech lze příjemně obdivovat i při jízdě na kole nebo
třeba i na lodi. Turisté mohou využívat hustou síť dobře značených turistických tras,
které jsou zřizovány i v nejodlehlejších koutech České republiky.
Jižní Čechy patří k největším a nejoblíbenějším turistickým oblastem České
republiky. Tento kraj svou krásou a rozmanitostí překvapí každého návštěvníka. Pro
každého se zde najde něco - starobylá města, gotické kostely, renesanční zámky,
kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných
rybničních systémů, hlubokých lesů. Zdejší kraj je vyhledávaným turistickým cílem
nejen pro své přírodní krásy, ale též pro množství historických památek, lázně a dobré
podmínky pro cyklistiku a vodní sporty. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní
bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu kdy se zde
střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. (21)
Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem a věnuje se problematice podpory
cestovního ruchu ve vybraném regionu Vodňansko.
Součástí regionu Jižní Čechy je i oblast Vodňansko a právě rozbor této
bakalářské práce je na tuto oblast zaměřen. Na Vodňansku je cestovní ruch velice
významný nejen kvůli své proslulé rybářské tradici, ale i kvůli dalším krásným
atraktivitám tohoto regionu. V současné době v životě člověka je charakteristický
nedostatek přímého kontaktu s přírodou, především ve městě. Na Vodňansku je příroda
vhodná k rekreaci a poznávání z důvodu čistého klimatu, prostředí a možnosti dalších
vzdělávacích a výchovných prostředků.
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2. Literární přehled
Cestovní ruch představuje „soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb
souvisejících s cestováním a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve
volném čase za účelem odpočinku, poznávání, zdraví, rozptýlení a zábavy, kulturního a
sportovního vyžití, služebních cest a získání komplexního zážitku“. (Hesková, 2006)
Cestovním ruchem se rozumí „činnost osoby cestující ve volném čase na
přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je
vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“. (Morávkova, Drobná, 2004)
Cestovní ruch, je krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich
obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. (Horner, Swarbrooke, 2003)
Podle UNWTO je cestovní ruch definován jako „činnost lidí, spočívající
v cestování a pobytu v místech mimo místa jejich obvyklého pobytu po dobu kratší
jednoho uceleného roku za účelem využití volného času, obchodu a jinými účely“.
(Čertík, 2000)
Cestovním ruchem se rozumí soubor činností zaměřených na uspokojování
potřeb s cestou a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště, zpravidla ve volném
čase, za účelem zotavení, poznání, společenského kontaktu, kulturního a sportovního
vyžití, lázeňského léčení a pracovních cest. (Orieška, 1999)

V rámci potřeb, které jsou specifické pro cestovní ruch, můžeme u turistů rozlišovat
skupiny potřeb. Potřeby klidu, relaxace a obnovy psychických a fyzických sil. Tyto
potřeby souvisejí především s rostoucí urbanizací obyvatelstva, zrychlujícím se
životním a pracovním tempem a z něho vyplývajícím stresem. Potřeby změny prostředí,
související s potřebou změny denního rytmu a prostředí, ve kterém se člověk během
života standardně nachází, potřeby změny životního stylu a společenských konvencí.
Souvisejí se snahou člověka vymanit se ze zažitého životního a společenského
stereotypu. Dále potřeby komunikace a společenského kontaktu. Souvisejí s potřebou
lidí seznamovat se, navazovat kontakty, vyměňovat si zážitky a zkušenosti. A potřeby
poznávání, související se vzděláváním a touhou člověka přijímat nové poznatky.
(Čertík, 2000)
Potřeba vzniká tam, kde existuje mezera mezi tím, co zákazník má, a tím, co by rád
měl. Nazýváme to „neuspokojenou potřebou“. Zákazníci si často nejsou vědomi svých
potřeb, je úloha obchodníka, aby vyvolal toto vědomí. Potřeby vyplývají ze

2

zákazníkova psychického a fyzického „člověčenství“. Létání první třídou, bydlení
v nejdražších hotelových apartmánech a objednávání si nejdražších jídel může být
založeno na potřebě získání úcty ostatních (psychologický potřeba) – ukazujeme svoji
významnost druhým. Hlad a žízeň (fyzická potřeba) mohou být důvodem návštěvy
provozovny rychlého občerstvení. (Morisson, 1989)
Maslowova „hierarchie potřeb“ je jednou z teorií „poznání“ lidské motivace. Uvádí,
že zákazník před vlastním rozhodovacím procesem používá racionálního myšlení.
Maslow člení potřeby do pěti kategorií: fyziologické potřeby, potřeby bezpečnosti,
společenské potřeby, potřeba uznání a potřeba seberealizace. Fyziologické potřeby
člověka jsou základní a jsou tvořeny potřebou jídla a nápojů, přístřešku a oblečení. Tyto
potřeby musí být uspokojeny, aby mohl člověk začít přemýšlet o ostatních. Většina lidí
má silnou touhu cítit se bezpečně a jistě a být chráněna před všemi neočekávanými jevy.
To jsou potřeby bezpečnosti. Přání být akceptován určitými sociálními skupinami
představuje naše společenské potřeby. Potřeby úcty okolí představují získat určitý
status, respekt, úspěch a naplnění ve vlastních očích i z pohledu ostatních. Objevení a
realizace vlastního já přestavuje potřeby sebeuplatnění. (Morisson, 1989)
Struktura služeb, jimiž se uspokojují potřeby účastníků cestovního ruchu, je
různorodá a uspokojuje dvě skupiny potřeb. Jde jednak o primární – cílové potřeby
účastníků cestovního ruchu (například potřeba sportovního vyžití, poznávání kulturních
a historických pozoruhodností, odpočinku, společenské komunikace, rozptýlení, zábavy
apod.), jednak potřeby sekundární – realizační, které podmiňují efektivní uspokojování
cílových potřeb (například potřebu přepravit se do rekreačního prostoru, potřebu
výživy, přenocování, hygieny, zprostředkování služeb apod.). Z uvedeného vyplývá, že
význam služeb cestovního ruchu během pobytu mimo místo trvalého bydliště vrůstá,
protože kromě každodenních existenčních potřeb (výživa, bydlení, hygiena) účastník
cestovního ruchu chce, respektive musí uspokojovat i další potřeby, vyvolané
rekreačními aktivitami (např. lyžování, plavání, opalování). (Orieška, 1999).

Při kvalitním managementu je cestovní ruch přínosem pro destinaci především
v oblasti ochrany životního prostředí, sociálně-kulturní a ekonomické oblasti. V oblasti
ochrany životního prostřední se cestovní ruch stává pro destinaci přínosem především,
když jsou příjmy ze vstupného do národních parků, jeskyní apod. použity na
financování ochrany přírody. Když daně a poplatky pomáhají financovat ochranu
přírodních zdrojů. Příjmy přispívají k uznání důležitosti ochrany životního prostředí
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veřejnosti, k výchově místních obyvatel k jeho ochraně. Důsledkem atraktivity
přírodního prostředí a přírodních zdrojů pro cestovní ruch je vytvoření národních parků,
přírodních rezervací apod. Dále příjmy vytváří pracovní příležitosti a tím může zabránit
devastování přírodního prostředí místními obyvateli, reguluje počty návštěvníků
chráněných území.
Pozitivní působení cestovního ruchu v sociálně-kulturní oblasti se v destinaci
projevuje vytvářením pracovních míst a podporou sociálního rozvoje, přerozdělením
příjmů, zmírňováním chudoby, což má za následek posilování komunity v destinaci.
Projevuje se prostřednictvím kulturně-výchovné funkce cestovního ruchu, kdy se lidé
koncentrují a vnitřně se navzájem obohacují, více si rozumějí a ztrácejí předsudky,
prostřednictvím funkce cestovního ruchu jako mírotvorného činitele, zvyšováním
životního standardu místních obyvatel, kdy mohou využívat zařízení vybudovaná pro
návštěvníky destinace, dále prostřednictvím záchrany kulturních tradic, tradičních
řemesel apod. a zainteresováním místních obyvatel na ochraně přírodních a kulturních
hodnot, stimulací jejich pocitu hrdostí na tradice a historií.
V ekonomické oblasti je pozitivní vliv cestovního ruchu na destinaci markantní ve
zlepšení

platební

bilance

státu

prostřednictvím

aktivního

cestovního

ruchu,

prostřednictvím daní a poplatků, které zvyšují příjmy do místních i do státního
rozpočtu, v oblasti podpory rozvoje malého a středního podnikání, ve zvyšování
zaměstnanosti a v oblasti stimulování investic do místní infrastruktury apod. (Kiráľová,
2003)

Úloha managementu destinace je o to důležitější, že rozvoj cestovního ruchu má
obvykle nejen pozitivní, ale i negativní dopady na destinaci. Jde především o vliv na
životní prostředí, ekonomiku a sociálně-kulturní oblast destinace. Negativní dopad
cestovního ruchu na životní prostředí se projevuje především v případě, kdy počet
návštěvníků destinace překročí míru únosnosti a životní prostředí ztratí schopnost
vypořádat se s nadměrným využíváním bez znatelných změn, což může vést nejen
k jeho oslabení, ale i jeho zničení. Nejmarkantnější se v této souvislosti projevuje
neúměrné využívání přírodních zdrojů, znečišťování životního prostřední či fyzické
znečišťování.
Negativní dopad cestovního ruchu na destinaci v sociálně-kulturní oblasti se projeví
v případě, kdy se změní systém hodnot a chování místních obyvatel, čímž je ohrožen
původní způsob života. Změny často nastávají i ve struktuře komunity, rodinných
4

vztazích, v tradičním životním stylu a morálce. Cestovní ruch může způsobit změny
v místní lokalitě a hodnotách prostřednictvím přímého a nepřímého kontaktu
návštěvníků s obyvateli destinace a interakce s průmyslem cestovního ruchu.
Negativní ekonomické dopady rozvoje cestovního ruchu se v destinaci projevují
prostřednictvím skrytých nákladů, ekonomické závislosti lokální komunity na
cestovním ruchu, sezónního charakteru práce, ekonomické krize, vzniku tzv.
enklávového cestovního ruchu, vzniku turistických ghett. (Kiráľová, 2003)

5

3. Cíl práce
Cílem bakalářské práce je analyzovat složky primární a sekundární nabídky
cestovního ruchu na Vodňansku, analyzovat potřeby a požadavky návštěvníků a
vyhodnotit přínosy a dopady cestovního ruchu v řešeném území.
Dále je potřeba zhodnotit význam destinace pro rozvoj cestovního ruchu,
zaměřit se na současný stav se všemi atraktivitami vhodnými pro turisty. Zkoumat
přírodní potenciál destinace, kulturně-historické atraktivity regionu, ubytovací a
stravovací

zařízení,

turistickou

infrastrukturu

a

sportovně-rekreační

zařízení,

charakterizovat jejich význam pro podporu cestovního ruchu ve vybraném regionu.
Případně zhodnotit stav ekonomického zajištění provozu, propagace a marketingu
regionálního významu.
Dalším cílem je provést výzkum nabídky a poptávky pomocí dotazníkového
průzkumu zaměřeného na motivaci návštěvníků. Na základě zjištěných skutečností jsou
navržena opatření pro zlepšení současného stavu cestovního ruchu pro vybrané
segmenty turistů.
Pracovní hypotézy:
Region Vodňansko poskytuje návštěvníkům dostatek přírodního vyžití,
ale chybí zde sportovně-rekreační vybavenost a kvalitní stravovací a ubytovací zařízení.
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4. Metodický postup
Důležitým krokem při zpracování bakalářské práce bylo opatření sekundárních
dat a to odborné literatury, která byla prostudována v měsících červenec – září 2007.
Navštíveny byly 2 knihovny – vědecká knihovna v Českých Budějovicích a městská
knihovna ve Vodňanech. Mezi autory odborných publikací byli autoři L. Kesner, A.
Kiráľová, M. Palatková a S. Horner. Navštívena byla i studovna Ekonomické fakulty,
kde byla prostudována odborná literatura od jiných autorů. Dále byla navštívena
turistická infocentra ve městech Vodňany a Netolice, kde mi byly poskytnuty různé
odborné dokumenty,

mapy, brožury, informační letáky, reklamní materiály,

zabývajících se regionem Vodňansko, které mi také velice pomohli v mé práci. Byl
podniknut výlet do nejvýznamnějších atraktivit regionu (zámek Kratochvíle, hrad
Helfenburg), kde byly zjištěny další důležité informace doplňující mou práci.
Součástí metodického postupu je marketingový výzkum, který zahrnuje několik
kroků. Prvním krokem je definování problému, který má být řešen. V této fázi se
stanoví cíl, jehož má být marketingovým průzkumem dosaženo, je stanoven způsob
zpracování informací, termíny jednotlivých fází průzkumu včetně jeho dokončení.
Druhým krokem je určení zdrojů informací. Na základně znalostí musíme určit, které
z informačních zdrojů budeme pro průzkum používat. Jedná se o sekundární a primární
zdroje nebo jejich kombinaci. Dalším krokem je výběr vzorků a sběr dat. Výběrem
vzorků rozumíme určení skupin respondentů, které mají být zahrnuty do průzkumu a
také určení zkoumaného vzorku. Čtvrtým krokem je analýza a interpretace dat. Získaná
data je nutné zpracovat pomocí statistických metod. Konečným krokem je závěrečná
zpráva. Ta obsahuje rekapitulaci cíle a předmětu průzkumu, použitých metod, shrnutí
základních poznatků, kterých bylo průzkumem dosaženo, formulaci závěru a
doporučení určená pro management společnosti. (3)
Dalším krokem byl sběr primárních dat - dotazníkový průzkum zaměřený na
motivaci návštěvníků. Po sestavení dotazníků bylo prováděno terénní šetření v měsících
červenec – září 2007. Dotazování probíhalo podle předem připravených otázek a to
přímým i nepřímým kontaktem s návštěvníky. Vyplněné dotazníky a informace
z dotazníků mi pomohly k celkové analýze ve vybraném regionu Vodňansko a
navrhnout optimální nabídku cestovního ruchu pro vybrané segmenty turistů. Získané
údaje z dotazníkového průzkumu byly zapisovány, analyzovány, tříděny a vytvářeny
grafy, které jsou popsány v mé bakalářské práci.
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5. Analýza území jižní Čechy a Vodňansko z hlediska
využití pro cestovní ruch
5.1. Charakteristika destinace cestovního ruchu
5.1.1. Definice destinace cestovního ruchu
Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska
podmínek rozvoje cestovného ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací.
(7)
Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém
místě nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního ruchu
(atraktivity) místa nebo oblasti. Podle Biergera i definice UNWTO je destinace chápána
jako „geografický prostor (stát, místo, region), který si návštěvník (segment) vybírá
jako svůj cíl cesty“. Bartl a Schmidt označují destinace cestovního ruchu za vzájemně si
konkurující jednotky, jejichž společným cílem je prodej služeb v destinaci (ať už
regulovaný nebo neomezený) a jež plní řadu funkcí. Za prvé je to funkce marketingová
(marketing destinace), za druhé funkce nabídková, za třetí funkce zastoupení různých
zájmových skupin a za čtvrté funkce plánovací. (14)

5.1.2. Vymezení řešeného území
Jižní

Čechy jsou

malebným

krajem

oživených

půvabnými

siluetami

středověkých městeček, venkovských kostelů a bělostných statků. Turistu zaujme
region především harmonií přírody a místní architektury. (16)
Rozmanitá krajina má mnoho tváří. Je to jedna z ekologicky nejčistších oblastí
republiky. Oblast má již dlouhodobě rekreační charakter. Protékají tudy významné řeky
Vltava, Otava a Lužnice, které jsou známé především vodákům a rybářům. Značnou
část území pokrývají lesy a rybníky, které jsou často součástí chráněných přírodních
území a biosférických rezervací. Při porovnání životního prostředí s jednotlivými kraji
České republiky lze konstatovat, že v jižních Čechách převažuje málo narušené životní
prostředí. Na území jižních Čech se nacházejí oblasti s vysokou kvalitou životního
prostředí, kterými jsou Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, Chráněná krajinná oblast
Blanský les, Novohradské hory a oblast Česká Kanada. (25)
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Turistický region jižní Čechy se téměř celý kryje s územím Jihočeského kraje.
Ostatní území Jihočeského kraje pokrývá pohoří Šumava. Jádro území jižních Čech
tvoří kotlina jihočeských pánví, Českobudějovická a Třeboňská. Českobudějovická
pánev je horopisný celek jižních Čech, který se rozprostírá v prostoru od Českých
Budějovic směrem na severozápad k Písku a Strakonicím. Její průměrná nadmořská
výška se pohybuje okolo 400 - 450 m. Na východě je ohraničena částečně tokem Vltavy
(k Týnu nad Vltavou), na západě tvoří její pomyslnou hranici spojnice měst Strakonice,
Vodňany, Netolice. Na východě sousedí s Třeboňskou pánví. Rozsáhlá sníženina
Třeboňská pánev se rozprostírá v okolí Třeboně. Je plošně větší než Českobudějovická
pánev. Její území zasahuje na jihovýchodě až ke státní hranici České republiky
s Rakouskem v prostoru u Českých Velenic, nejsevernějším výběžkem zasahuje až
k Soběslavi a Bechyni. Na východě hranice kopíruje tok řeky Lužnice, na západě ji
od Českobudějovické pánve odděluje Lišovský práh. Třeboňská pánev leží poněkud
výše než Českobudějovická pánev - její průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi
400 a 500 metry. (18)
Vlastní řešené území Vodňansko se nachází v jižních Čechách v okrese
Strakonice a Prachatice. Rozkládá se ve velice atraktivní krajině a mezi
nejvýznamnějšími turistickými centry jižních Čech (Český Krumlov, České Budějovice,
Hluboká nad Vltavou a Prachaticemi). Rozbor této bakalářské práce je zaměřen na
Vodňany a okolí do 20 km. V blízkosti je mnoho zajímavých míst, především Bavorov,
Protivín, Netolice, Chelčice, Prážák, Skočice, Lomec, Helfenburk.

5.2. Turistický region jižní Čechy
5.2.1. Přírodní a kulturně-historický potenciál
Klima
Klima jižních Čech je přechodného středoevropského typu, v němž se střídavě
uplatňují vlivy oceánu na západě a vlivy pevniny na východě, takže počasí má
proměnlivý průběh. Většina území jižních Čech patří do mírně teplé a mírně vlhké nebo
vlhké oblasti, která v nadmořských výškách kolem 750 m n. m. přechází v mírně
chladnou oblast. Nejteplejším měsícem bývá červenec, jehož průměr dosahuje
17 – 18 °C v pánevních oblastech, v nejvyšších polohách nad 900 m n. m. klesá pod
14 °C. Dnů, kdy teplota vystoupí nad 25 °C, mají nejvíce pánevní oblasti a oblast při
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soutoku Lužnice s Vltavou, v průměru jich bývá 40 až 50 v roce. Maximální teploty
téměř každoročně překračují v nižších polohách 30 °C, vyjímečně i 35 °C. Průměrné
srážky jsou 800 – 1200 mm. (21)
Klimatické podmínky v jižních Čechách jsou příznivé pro všechny druhy letních
i zimních sportů. Jižní Čechy jsou rájem pro turisty, cykloturisty a vodáky. V zimě jsou
pro turisty připraveny běžecké stezky.

Vodstvo
Největší jihočeskou řekou je Vltava, do které se vlévají řeky Lužnice a Otava.
Na Vltavě jsou vybudovány velké vodní nádrže Orlík a Lipno, které má přezdívku
„Šumavské moře“. Je totiž se svými 4800 ha největší vodní plochou u nás. Jižní Čechy
mají také přes 7000 rybníků. Největší je Rožmberský rybník se 490 ha a Bezdrev se 400
ha. K vodáctví jsou využívány řeky Vltava a Lužnice, Nežárka a Otava. V poslední
době se zvýšil zájem o využívání řek k těmto účelům. Dobré klimatické podmínky
přispívají ke koupání a jiným letním aktivitám. (21)

Kulturně-historické památky jižních Čech
Jižní Čechy, kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou
krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí,
jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci
zde žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických
památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a
kultury, majestátné gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky
lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních
systémů. Přírodní prostředí jižních Čech je velmi rozmanité. (21)
Jižní Čechy jsou prezentovány také jako jedinečné i památkami UNESCO – do
tohoto seznamu byly zapsány Český Krumlov se svým zámeckým komplexem
zahrnujícím barokní divadlo a přírodní amfiteátr a perla jihočeského selského baroka
Holašovice. Naši předkové zde zanechali množství architektonických uměleckých
skvostů jako např. hrady (Rožmberk, Nové Hrady), zámky (Český Krumlov, Třeboň,
Červená Lhota), tvrze (Žumberk, Cuknštejn), zříceniny (Dívčí Kámen, Helfenburk),
jihočeské selské baroko (Holašovice, Blata), cisterciácké kláštery ve Vyšším Brodě a
Zlaté Koruně, ale i samotná městská centra Českých Budějovic, Českého Krumlova,
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Třeboně, Jindřichova Hradce, husitského Tábora či Písku, které jsou velmi zajímavými
a nejvíce navštěvovanými místy. (16)

Památky lidové architektury
Krása malebné jihočeské krajiny je dotvářena památkami lidové architektury.
Jihočeská vesnice si na mnoha místech zachovaly ráz, který jim byl dán v průběhu
19. století. Dovednost lidových stavitelů a řemeslníků dokládají zděné domy, které byly
postaveny pod vlivem baroka a empíru a jejichž styl se označuje jako jihočeské selské
baroko. Mnohé stavby tzv. selského baroka, roubené domy alpského stylu i venkovské
hospodářské budovy (např. seníky) patří dnes mezi státem chráněné kulturní památky.
Holašovice jsou vyhlášeny jako památky UNESCA. (21)

5.2.2. Všeobecná infrastruktura
Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických regionů České
republiky. Nacházejí se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem a Spolkovou
republikou Německo. Kraj tak lze navštívit i po cestě z Prahy do Vídně, Lince nebo
Pasova. Jižní Čechy jsou ze severních a východních oblastní České republiky a
z Rakouska dobře dostupné po silnice E 55 (Praha – České Budějovice – Linz), na
kterou se napojují místní uzly. Autobusové spojení zajišťuje v rámci pravidelné linkové
dopravy v regionu několik dopravců. Spojení z Prahy či dalších vzdálenějších center
zajišťují pravidelné dálkové linky. Železniční doprava nabízí několik hlavních
železničních tahů. Jeden přichází z Plzně a vede do Českých Budějovic a potom dále do
Jihlavy, Brna, Ostravy a Rakouska. Druhá vede z Prahy do Tábora a přes Veselí nad
Lužnicí znovu do Rakouska. A poslední ze Zdic do Písku. Nejbližší veřejné civilní
letiště je ve městě Linz, další letiště mezinárodního významu jsou v Praze – Ruzyni a ve
Vídni. Přes jižní Čechy vede jedna dálnice z Prahy do Českých Budějovic. Vodní
doprava je v tomto kraji zanedbatelná a to z toho důvodu, že zde řeky pouze pramení.
(24, 17)

5.2.3. Infrastruktura cestovního ruchu
Jižní Čechy jsou místem pro klidnou dovolenou a odpočinek v krásném prostředí
a v atmosféře historických měst. Velkým lákadlem je i poklid venkova, agroturistika.
Jižní Čechy poskytují návštěvníkům různé typy ubytovacích zařízení, jako jsou
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například chaty, chalupy, byty, priváty, apartmány, hotely a penziony. V letní i zimní
sezoně se obvykle realizují pobyty alespoň na 7 nocí. Mimo sezónu je možné využít i
kratších pobytů.
K cestovnímu ruchu neodmyslitelně patří i stravovací zařízení. Nalezneme zde
nesčetné množství restaurací, barů, bufetů, vináren, kaváren, bister, pivnic, fast foodů a
další různé stravovací zařízení, které zvou návštěvníky na tradiční speciality.
Jižní Čechy nabízí návštěvníkům mnoho zábavy a poučení. Jsou předurčeny
k aktivnímu odpočinku a láká návštěvníky nejen pro své přírodní krásy, ale také
z důvodu konání významných a zajímavých kulturních programů, sportovních či
společenských akcií a různých festivalů. K tomu slouží nejen kulturně-společenská, ale i
sportovně-rekreační zařízení.
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6. Analýza složek primární nabídky cestovního ruchu
na Vodňansku
Primární nabídka cestovní ruchu zahrnuje základní složky produktu „destinace
cestovního ruchu“ a to přírodní, kulturně-historický a kulturně-společenský potenciál.
(7)

6.1. Přírodní potenciál destinace Vodňanska
Přírodní potenciál destinace přestavuje soubor podmínek, které jsou významným
činitelem a vnějším motivačním faktorem determinujícím účast na cestovním ruchu.
Patří k rozhodujícím činitelům rozvoje cestovního ruchu v destinaci. V této souvislosti
jde o geomorfologický, klimatický, hydrologický a biologický potenciál.

6.1.1. Gemorfologický potenciál
Většina Vodňanska se rozkládá v pahorkatinném stupni s nadmořskými výškami
400 až 600 m. Střed okresu od východu k západu protíná výběžek Budějovické pánve
podél řeky Otavy. Jih okresu vytváří Šumavské podhůří, ve kterém se rozlišuje
Vimperská a Bavorovská vrchovina. Jihovýchodní výběžek okresu u Vodňan spadá opět
do Českobudějovické pánve. Strakonicko nevyniká výraznějšími terénními tvary.
Výškové rozdíly jsou poměrně malé, tvary neostré, měkké. (2)
Z přírodního

hlediska

leží

město

Protivín

v rovinaté,

zemědělsky

obhospodařované krajině s několika menšími lesními komplexy v okolí. Na
severozápadě to jsou lesy Obora a Bor (387 m), na jihovýchodě Hájek (421 m), na
severovýchodě Jalovčí a Velká Rabiň (503 m) a na východě Čičava (499 m). Poněkud
dále na východ od Protivína zasahuje svým jižním cípem lesní komplex Písecké hory
s druhým nejvyšším vrchem – Vysokým Kamýkem (627 m). (31)
Malebná, mírně zvlněná a přírodními i umělými prvky členěná krajina Netolicka
leží na přechodu mezi Šumavským podhůřím a Českobudějovickou pánví. Většina patří
k Netolické pahorkatině, jejíž nejvyšší částí je hřbet Jedlového vrchu (606 m n. m.) a
Kočičiny (607 m n. m.) mezi Netolicemi a Hracholusky. Severovýchodní část Netolicka
mezi Malovicemi a Mahouší je součástí jihozápadního okraje Českobudějovické pánve
s nadmořskou výškou 400–430 m n. m. (22)
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Ve Vodňanském regionu se nachází Svobodné Hory Bavorovské, Libějovické a
Vodňanské. Osady založené koncem 18. století jsou ideálními místy pod Svobodnou
horou (640 m. n. m.) k odpočinku po celý rok. Možnost pěších vycházek do okolních
lesů a v zimě při dobrých sněhových podmínkách výletů na běžkách a dětského
sáňkování. (33)

6.1.2. Klimatický potenciál
Z hlediska členění České republiky spadá území regionu Vodňansko do oblastí
mírně teplé, mírně vlhké až vlhké, vrchovinné. Tato oblast je charakterizována
průměrnými ročními teplotami do 7 oC a průměrným ročním úhrnem srážek nad
600-650 mm. V klimatickém členění území dle Quitta spadá řešené území do mírně
teplé oblasti. Vyšší polohy řešeného území spadají do chladné klimatické oblasti,
podoblasti – chladná vlhká vrchovinná. Tato oblast je charakterizována průměrnými
ročními teplotami do 4-5 oC a průměrným ročním úhrnem srážek 700-800 mm.
Průměrný počet letních dnů je 40 - 50 a průměrný počet ledových dnů 40. Podle Quitta
je okrsek chladný. Vzdušné proudění převládá ze západního kvadrantu, tj. od
severozápadu, západu a jihozápadu.
Klimatické podmínky mají velký vliv na sportovní rybaření, pěší turistiku a
cykloturistiku, které jsou podporovány místním rozvojem pro tuto činnost. Velké
množství přírodních rybníků a vyšší teploty v letních měsících umožňuje i rekreaci a
velmi pěkné koupání.

6.1.3. Hydrologický potenciál
Hlavním povrchovým tokem Vodňanska je řeka Blanice. Celková délka toku je
83 km. Řeka pramení 10 km východně od Volar pod Horní Planou v 960 m nad mořem.
Má velký spád a v jarním období sbírá velké množství vod z pohoří Šumava. Ve
Vodňanech je řeka převážně regulované koryto a nesjízdné jezy. Řeka v místech
osídlených měst a obcí slouží také k rekreačním účelům jako je koupání a sportovní
rybaření. Důležitou složku povrchových vod tvoří také rybníky. Rybníky a ryby jsou
s městem Vodňany spojeny už více než půl tisíciletí. Město v této době
obhospodařovalo až 30 rybníků o celkové ploše v přepočtu přes 250 hektarů. Roku
1528 byla dokončena stavba největšího vodňanského rybníka Dřemlin o rozloze kolem
75 hektarů, který se nachází východně od Vodňan před nynější obcí Číčenice. Dalšími
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významnými rybníky jsou Malá a Velká Outrata, Malá a Veká Podvinice, Nový rybník,
Kačírek, Loviště, Příbramský, Námětek, Kohoutovský, Hlinský, Lígrovka a další malé
rybníky a tůně. Zvláštní skupinu tvoří rybníky, které mají statut rekreačních rybníků a
slouží převážně k rekreaci obyvatelstva, jako je Záhorský rybník u obce Pražák.
Vodní osou Netolicka je Netolický potok, vznikající soutokem Melhutky a
Stružky pod rybníkem Podroužek jižně od Netolic. Oba potoky sbírají své vody ve
vyšším podhůří Šumavy a Blanského lesa. Na Netolickém potoku a jeho přítoku
Třebánce jsou vybudovány soustavy menších rybníků, z nichž největší jsou Velký
Hrbovský rybník a Podroužek jižně od Netolic. Rybník Podroužek využívá obyvatelstvo
ke své rekreaci. Netolický potok vtéká u Podeřiště do Českobudějovické pánve.
Rybníky Mnich, Podroužek, Benýdkov, Hrbovské a další jsou dílem Štěpánka
Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. (3)

6.1.4. Biologický potenciál
Lesnatost na Vodňansku je nízká. Proti průměru 36% v kraji a celostátnímu
průměru 34% zabírají lesy v okrese Strakonice jen plochu 22%. K tomu jsou porosty
tvořeny většinou monokulturami smrku nebo borovice místo původních listnatých lesů.
Území Netolic původně pokrývaly převážně listnaté a smíšené lesy. V současnosti je
krajina z velké části bezlesá. Tyto lesy jsou zcela kulturní, v nižších částech s poměrně
vysokým zastoupením dubu letního, ovšem s převahou borovice lesní a smrku
ztepilého. Směrem k vyšším polohám jsou téměř výhradně jehličnaté (smrkové a
borové), jen místy s vtroušenou jedlí bělokorou a bukem lesním. Přesto se i v místech s
alespoň malou příměsí původních dřevin můžeme setkat s bohatstvím bylinných druhů,
charakteristickým pro přirozená lesní společenstva. (2, 22)
Jedním významným prvkem Vodňanska je fenomén rybniční. Každý jednotlivý
rybník přináší do krajiny pestrost rostlin a živočichů, ať už to jsou rostliny rybničních
okrajků, rákosin nebo hlubší vody. Z živočichů jsou významní zejména ptáci vrubozobí
brodivý, bahňáci i někteří specializovaní dravci. V některých rybnících se ještě udrželo
větší množství obojživelníků a kolem vod se vyskytuje typický hmyz, jako jsou vážky,
šídla aj. K rybničnímu fenoménu patří i hráze, jejichž shromáždění vnášejí do krajiny
další členící prvek a mohou být útulkem řady živočichů. (2)
Na různých místech v toku Netolického potoka byla zjištěna ohrožená mihule
potoční, u vodních toků v oblasti Netolicka hnízdí ledňáček říční a skorec vodní.
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Vegetace v rybnících a jejich nejbližším okolí je tvořena lemy rákosin podél břehů,
zejména rákosu obecného, orobince a zblochanu vodního, místy se vyskytují i menší
porosty vysokých ostřic. V mokřadech se úspěšně rozmnožují některé druhy
obojživelníků. Ve velké části Netolicka, zejména východní, převažuje dnes obdělávaná
orná půda s mozaikou intenzivně využívaných kulturních luk bez významnějších
rostlinných druhů. Roztroušeně, hlavně v okolí drobnějších osad, zůstaly zachovány
zbytky přirozenějších lučních porostů, zastoupené na sušších, většinou svažitých
stanovištích tzv. ovsíkovými loukami, v nivách toků a u rybníků bezkolencovými a na
obtížně přístupných trvale podmáčených lokalitách loukami pcháčovými. V zemědělské
krajině jsou ekologicky cenné liniové stromové porosty s převažujícím dubem letním,
místy s lípou malolistou a křovitým podrostem trnky, hlohu a brslenu evropského. Jsou
hnízdním biotopem ptactva a útočištěm četných významných bezobratlých živočichů
vázaných na staré stromy, především duby. Hnízdí zde například strakapoud prostřední,
teplomilný druh s původním rozšířením v doubravách, dnes v jižních Čechách
ojedinělý. Důležitým krajinným prvkem jsou olšové luhy, doprovázející menší vodní
toky. Pěknou ukázkou je olšový luh, chráněný v přírodní památce Mastnice, v němž
roste početná populace chráněné bledule jarní a dalších významných druhů. Výjimečné
jsou suťové lesy. V přírodní památce s názvem Hrádeček zde na svazích kaňonu rostou
suťové bažankové jaseniny a měsíčnicové javořiny s dymnivkou dutou, měsíčnicí
vytrvalou, bažankou vytrvalou, samorostlíkem klasnatým a další. (22)

Přírodní památky a rezervace
Přírodní památka „Bavorovksá stráň“ – západní exponovaná stráň (418 – 438
výška nad mořem), nad nivou řeky Blanice, 1 km východně od Bavorova, o rozloze
0,74 hektaru s ochranným pásmem 2,15 hektaru. Motivem vyhlášení přírodní památky
v r. 1996 byla ochrana druhově mimořádně bohatého lučního společenstva svazu
Milinion na elánovém podkladu. Do území jsou zahrnuta i další luční společenstva a
fragmentárně vyvinuté lesní společenstvo svazu Carpinion. Přímé ohrožení lokality
plachy živin a chemických přípravků z okolní orné půdy bylo minimalizováno
zalučněním rozsáhlého ochranného pásma přírodní památky v roce 1998. (33)
Přírodní památky „Malý ústavní rybník“ (395 – 396 výška nad mořem), o
rozloze 2,11 hektarů, ležící v soustavě dalších rybníků 1,5 km severozápadně od
historického města Vodňan. Přírodní památka, vyhlášená v r. 1990, chrání rybniční
ekosystém s výskytem plavínu leknínovitého, litorálními porosty rákosu a orobince
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širokolistého i úzkostlivého. Rybník je významný z hlediska výskytu vodních ptáků pro
jejich hnízdění i tah a jako rozmnožovací biotop některých druhů obojživelníků. (33)
Přírodní rezervace – východní část zámeckého parku (431 – 444 výška nad
mořem) na jižním okraji obce Libějovice o rozloze 14,13 hektarů s ochranným pásmem
3,03 hektarů je přírodní rezervace od r. 1996. Nachází se zde velmi cenné společenstvo
dubohabřin Carpinion, typické jihočeské asociace Stellario-Tillietum. V rámci
jihočeského regionu se jedná o unikátní přírodní lokalitu. Celé společenstvo se jeví jako
velmi sukcesně vyspělé a stabilní. Věková a prostorová diferenciace lesa ukazuje na
jeho velmi přirozený původ. Z ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména
s přihlédnutím k vysoké hustotě populací, zvláště pak z třídy ptáků. Z ohrožených druhů
pátků je nutné upozornit na výskyt silně ohroženého lejska malého a žluvy hajní,
ohroženého lejska šedého a strakapouda prostředního. (4)
Přírodní rezervace „Skočický Hrad“ – smíšený les ve vrchové části vrchu Hrad
2 km jižně od obce Skočice, 6 km západoseverozápadně od Vodňan. Hlavním motivem
vyhlášení přírodní rezervace o rozloze 29 hektarů r. 1985 byl ochrana původního
listnatého lesa s převahou buku, zejména porostů květnatých bučin. Geologický podklad
tvoří migamit ortorulového vzhledu, hřbety jsou tvořeny tvrdou žilnou žulou. V západní
části rezervace jsou zachovány zbytky kamenného valu keltského hradiště, významného
archeologického objektu. V roce 2005 Lesy ČR obnovily kamenný památník, který
označuje nejvyšší bod vrchu. Mimo komplex lesní vegetace je významný výskyt
některých vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z ptáků nutno
jmenovat vzácného lejska malého, holuba doupňaka, jeřábka lesního. Z rostlin stojí za
zmínku výskyt vzácné kostřavy různolisté, orlíčku planého, lilie zlatohlávku a dalších.
(33)
Přírodní rezervace „Záhorský rybník“ s přilehlými vlhkými loukami a olšinami
v nivě řeky Blanice, 1,5 km západně od osady Pražák a 4 km západně od Vodňan o
rozloze 33,5 hektarů a ochranným pásmem 9,6 hektarů, byl r. 1997 vyhlášen přírodní
rezervací z důvodu ochrany komplexu mokřadní vegetace. Má značný význam pro
ochranu fytogenofondu zde rostoucích mokřadních druhů rostlin a pro zachování
cenných mokřadních společenstev. Lokalita se nachází na nánosech nivní a splachové
hlíny mydlovarského souvrství. Na rašelinném mokřadním bezlese se hojně vyskytuje
řada cenných a ohrožených druhů, např. suchopýr úzkolistý, několik druhů ostřic,
bezkolenec modrý, žluťucha lesklá a další. Z živočišných druhů se vyskytují druhy
vázané na vodní a mokřadní biotopy. Z obratlovců byl zjištěn významný výskyt tří
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druhů drobných hlodavců. Jedná se o rejsce černého, rejsce vodního a hraboše
mokřadního. (33)
Návštěvníky do tohoto regionu láká původní příroda s výskytem vzácných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Při procházkách touto nezničenou krajinou je
možné při troše štěstí a trpělivosti tyto všechny ohrožené druhy pozorovat. Za touto
možností pozorování přicestuje do regionu ročně mnoho vědců, pozorovatelů, novinářů
a ostatních návštěvníků, které tato problematika zajímá a vyhledávají tento styl.

Sportovní rybaření
Vodňanský úsek řeky Blanice 3 je svým charakterem velmi zajímavým
sportovním revírem. Hlavní vysazenou rybou je kapr. Revír v délce 14 km a rozloze 20
ha zahrnuje území od jezu nad betonovým mostem v Milenovicích až k bývalému
mlýnu Rožboudov v k. ú. Sviněticemi se všemi přítoky, náhony, odstavnými rameny a
tůněmi. Na tůních Vitický, Krašlovická, Korýtka a Čavyňská mohou držitelé platného
rybářského lístku chytat pouze na místní povolenky. Na Netolicku je možné sportovní
rybaření na rybnících Mnich a Mollerovský. (33)

6.2. Kulturně-historický potenciál
Tvoří je uměle vytvořené, lokalizované složky produktu. Patří sem atraktivity
cestovního ruchu, které svou hodnotou přitahují určitý okruh návštěvníků. V této
souvislosti jde o hrady a zámky, muzea, skanzeny, rezervace lidové architektury,
sakrální památky, městské památkové rezervace, národně-historické památky, zábavní a
tématické parky. Uvedené aktivity se svou jedinečností mohou stát specifickou
předností destinace. Kulturně-společenské, sportovní a jiné akce patří k uměle
vytvořeným, organizovaným složkám produktu. V této souvislosti jde především o
analýzu veletrhů a výstav, kongresy, sympozia, hudební, folklorní a filmové festivaly,
sportovní, náboženské a obchodní akce. (7)
Celé dnešní Vodňansko je dodnes doslova posetý nespočetným množstvím
památek drobné architektury, jakými jsou například návesní kaple a kapličky,
výklenkové kapličky, boží muka. Je zde možno navštívit zámky, zříceniny, kostely a
další různé a významné kulturně-historické památky.
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6.2.1. Historické památky Vodňan
Vodňany

někdejší

královské

město

leží

při

severozápadním

okraji

Českobudějovické pánve v nízkosti řeky Blanice. Název města je odvozen od jeho
polohy v oblasti mokřálů při dolním toku řeky. Původní pojmenování Vodná znamenalo
místo, kde bývala voda v každé roční době. Město vzniklo na rozhraní 12. a 13. století,
nejspíše ze slovanské osady, která vyrostla při staré obchodní cestě. Nejstarší písemná
zmínka je z r. 1317. Historicky nejdůležitější listinou, ve které se poprvé píše o
Vodňanech jako městě, jsou privilegia krále Jana Lucemburského z r. 1136. Již v r.
1400 jsou Vodňany počítány mezi města královská a spolu s Českými Budějovicemi a
Pískem byly oporou královské moci na jihu Čech. Vodňany a rybářství jsou již po
staletí dva navzájem se doplňující a neodlučitelné pojmy, což potvrzuje oprávněnost
pojmenování, jemuž se městu dostalo – České Benátky. Rybníkářství je bytostně
spojeno s vývojem města už více než 500 let. Není to však jen historický vývoj, který
v rámci jihočeského regionu dal vodňanskému rybářství specifické místo, ale i nedávná
minulost a zejména přítomnost, reprezentována rybářským školstvím a rybářským
výzkumem. Město leží v nadmořské výšce 398 m a má 6657 obyvatel. (33, 34, 1)

Kostely ve městě Vodňany
Děkanský kostel Narození P. Marie byl postaven ve slohu vrcholné gotiky v
1. polovině 15. století mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem na místě starší stavby,
vzniklé snad současně s městem. V 80. letech 16. století byla přistavěna severní loď se
zpěváckou kruchtou a předsíň. Kostel značně poškodil požár města r. 1722, poté byl
restaurován. Patrně v té době byly na kostelní věži namalovány znaky města Vodňan,
Království českého a tehdejšího děkana Vokouna. V letech 1894 - 1897 regotizován R.
Stechem podle návrhů J. Rockera. Tehdy chrám vyzdoben uvnitř nástěnnými freskami,
vně na renesančních štítech sgrafita a okna v presbytáři vitrážemi podle návrhů M. Alše
a pořízeno do něj pseudogotické zařízení. Na klenbě nad hlavním oltářem jsou
namalované čtyři vodňanští kapři. Na 64 metrů vysoké věži visí 6 zvonů, z nichž
největší jménem Marek byl ulit r. 1725. U jižní strany kostela stojí misijní kříž z r.1853.
Vedle něho je u věže na dlažbě vyznačena památka na zvon jménem Jan, který se
roztříštil při snímání pro válečné účely r. 1917. Viz Příloha 2.
Nachází se zde další kostel a to kostel sv. Jana Křtitele, původně špitální a
hřbitovní, zmíněný r. 1414. Původní jednoduchá gotická stavba, která stávala uprostřed
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hřbitova, byla pro nevyhovující technický stav zbořena r. 1843. Nynější empírový
kostel, postavený podle plánů J. Sandnera, byl vysvěcen r. 1848. Oltářní obraz Křtu
Páně darovala císařovna Karolina Augusta. Většina zařízení je novorenesanční a
novobarokní. Před kostelem stojí kamenný kříž z r. 1847 s novější sochou Krista.
Přilehlý hřbitov byl po zrušení v 80. letech 20. století přeměněn na pietní park. Zůstaly
zachovány hrobky rodiny Heritesovy, rodiny Mokrých a někdejší novogitická děkanská
hrobka. Od r. 2005 je nazýván „Park Jana Pavla II.“. (33)

Kaple ve městě Vodňany
Kaple sv. Vojtěcha, založena a vystavěna v letech 1730 – 1732 vodňanským
měšťanem Kristiánem Jonášem. Zařízení pochází z 18. století. Ke kapli byl přemístěn
hřbitov, který je spolu s novou obřadní síní v užívání od r. 1960. Kaple čtrnácti sv.
pomocníků v ulici dr. Hajného – původně z 18. stolení se současným obrazem
N. Trojice. Vystavěna snad v blízkosti hromadného hrobu obětí válek o dědictví
rakouské. Kaple sv. Jana Nepomuckého na konci ulice Rechle je výklenková z 18.
století. Kaple zasvěcená P. Marii u Střední rybářské školy – výklenková s pamětní
deskou z r. 1844. Kaple sv. Zdislavy v Domově důchodců – vybudována a posvěcena r.
1995. (33)

Kašna na náměstí Svobody
Upravena r. 1928 podle návrhu J. Kvasničky, o něhož pochází alegorická socha
Svobody. Na středovém sloupu pod ní lze spatřit kromě městského znaku i symboly ve
městě provozovaných činností – rybářství, zemědělství a průmyslu. (33)

Opevnění a mlýnská stoka s mostem a sochou sv. Jana Nepomuckého
Opevnění ve městě Vodňany se dochovalo téměř po celém obvodu vnitřního
města. V současné podobě s čtyřmi zachovanými hranolovými baštami pochází z 15. a
z 1. poloviny 16. století, vybudované na starších základech. Tři středověké městské
brány (Bavorovská, Písecká, Týnská) a jedna novověká (Nová) byli zbořeny kolem
r. 1840. Středověkou technickou památkou se hospodářským i obranným významem je
mlýnský náhon při severním okraji městského jádra. Poblíž místa někdejší Písecké
brány jej překlenuje nízký kamenný můstek s krucifixem a sochou sv. Jana
Nepomuckého (kolem r. 1730). Tomuto malebnému zákoutí se říká Vodňanské
Benátky. Viz Příloha . (33)
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Pomníky a památníky ve městě Vodňany
Petra Chelčického dle návrhu F. Bílka, obětem obou světových válek, obětem
komunistické zvůle – v parku u Kulturního domu. Jana Žižky z Trocnova od J.
Kvasničky (1928) – nyní v parčíku u Domova důchodců na Žižkově náměstí. Pamětní
kámen u tzv. stromu 3. tisíciletí, který byl vystaven r. 2001 jako projev vděku zdravotně
postižených městu – u autobusového nádraží. Theodora Mokrého u Rybářské školy
(2000) a mlynářův při řece Blanici – u mlýnského náhonu poblíž tzv. Řepišť mlýna
v Mlýnské ulici (2000). (33)

Pamětní desky ve městě Vodňany
Spisovatel František Herites (náměstí Svobody, čp. 1), houslista Váša Příhoda
(tamtéž, čp. 8), básník Otakar Mokrý (tamtéž, čp. 194), dramatik J. K. Tyl (tamtéž, čp.
23), 50. výročí ukončení II. světové války (tamtéž, čp. 24), literát M. Jan Kampanus
Vodňanský (budova základní školy v Alešově ulici), spisovatel J. Zeyer (Zeyerovy
sady, čp. 43), dr. Antonín Majer (Majerova ul., čp. 164), partyzán F. Žemlička
(železniční stanice). (33)

6.2.2. Vodní mlýny na Vodňansku
Mlynářství se již od středověku řadí k tradičním řemeslům provozovaným na
Vodňansku. K městu Vodňanům náležela téměř celá desítka mlýnů. Na počátku
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století se staly mlýny vyhledávanými objekty pro rekreaci. Jsou v nich budovány hotely,
penziony i zdravotnický zařízení – takto slouží mlýny Zelenkův (dnes Karas) a Loucký.
Názvy vodňanských mlýnů: Zelenků (Karásků, Karas), Denků (Forků), Kohoutů
(Martinců), Pomejů, Mayerů (Hliněný), Řepiš (Kamenný), Wölflů, Mostecký,
Dubských (Bolisonův), Kulhánků (Žahourů), Loucký (Koritů). (33)

Zelenků je prvním z mlýnů ležících na vodním náhonu za vitickým jezerem. Na
Strakonicku patří mezi první mlýny používající moderní, tzv. amerikánskou technologii
mletí. V současné době je zde rekreační středisko Karas, které poskytuje ubytování,
stravování i jiné služby spojené s rekreací a turistikou. Ve mlýně se nahází Francisova
turbína a původní strojní zařízení k výrobě elektrické energie. Po dohodě s majitelem je
možno si mlýn prohlédnout. Denkův mlýn stojí poblíž Vodňan u silnice na Krašlovice
na mlýnském náhonu řeky Blanice. Kašnová Fracisova turbína je v provozu od roku
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1983. Kohoutů mlýn byl vystavěn kolem roku 1940 do podoby mlýna továrního typu
s několika poschodími. V současné době je bez mlýnského vybavení. Pomejův mlýn se
nachází na mlýnském náhonu řeky Blanice nedaleko Vodňan v těsném sousedství
několika rybníků s výhledem na skočický Hrad. Jeho majitel Josef Pomeje byl za mletí
nepřihlášeného obilí vězněn a zemřel v roce 1945 v koncentračním táboře Waihingen.
Prohlídka mlýna se může uskutečnit po dohodě s majitelem. Mayerů mlýn již od
středověku stojí na mlýnském náhonu při severozápadním okraji historického jádra
města Vodňan. Mlynář Karel Mayer během 2. světové války byl dvakrát vězněn za
pomoc. V mlýně jsou instalovány 2 francisovy turbíny, z nichž jedna je využívaná
k výrobě elektrické energie. Po dohodě s majitelem je možné si celé soustrojí
prohlédnout. Řepišů mlýn se nachází těstě za městskými hradbami, dnes již skoro
v centru města. Turbína ani mlýnské kolo zde nejsou osazeny. Tradiční ozdobou jsou
sluneční hodiny na jižní straně budovy. V blízkosti mlýna byl v roce 2000 zbudován
Městem Vodňany za podpory potomků bývalých mlynářů pomník „Památce cechu
mlynářského v povodí Blanice za pomoc v nouzi“ během obou světových válek. Wölflů
mlýn je nepřístupný veřejnosti. Mosteckých, mlýn rodiny Mosteckých se nachází na
břehu náhonu řeky Blanice, u jezu U Mosteckých, kde je příjemné koupání. Dubských
mlýn, neobydlen, ve špatném stavu. Kulhánků mlýn, neobydlen, nepřístupný veřejnosti.
Korittů mlýn stojí u Radčic na pravém břehu náhonu řeky Blanice. V jeho blízkosti lze
nalézt občerstvení v hospůdce stejného jména. Od roku 1946 se zde k výrobě el. energie
používá kašnová Francisova turbína. Mlýn je možné navštívit po dohodě s majitelem
mlýna. (33)

6.2.3. Památky města Bavorov
Město Bavorov se nachází v jižních Čechách při toku řeky Blanice v Bavorovské
pahorkatině v nadmořské výšce 446 m v okrese Strakonice asi 8 km jihozápadně
od Vodňan. Leží na křižovatce cest Vodňany - Prachatice, Volyně - Netolice a silnice
na Drahonice, Ražice a Písek. Bavorov je východiskem turistické cesty na hrad
Helfenburk. Přesné datum založení města není známo, první písemná zmínka o
Bavorovu pochází z r. 1228. Na vzniku města se podílel rod Bavorů ze Strakonic. (15)
Významnou památkou města Bavorov je Bývalý panský dům (zvaný Zámek)
stojící na náměstí, je raně barokní, jednopatrová stavba, krytá vysokou sedlovou
střechou a vysokou konklávně prohnutou podstřešní římsou. Portál zdobí eggenberský a
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schwarzenberský znak (držitelé helfenburského panství). V prvním patře se nachází
místnost zaklenutá klášterní klenbou, zdobenou štukovými orientálními rámy.
V současné době je panský dům majetkem Města Bavorov. Po provedené rekonstrukci
zde bude umístěna obřadní síň, stálá výstava o historii města a další expozice. (15)
Z doby Rožmberků ve městě Bavorov je zdejší Kostel Nanebevzetí Panny Marie
z let 1370 – 89, upravený P. Spinetou v letech 1652 – 54, s přístavbou třetí lodě po
požáru v r. 1649 a regotizován v letech 1905 – 08 podle projektu Josefa Rockera. Podle
znaků na jižním portále byli jeho stavebníky Jan z Rožmberka a jeho choť Eliška
z Halsu. Zanechali po sobě jednu z nejvýznamnějších jihočeských staveb z druhé
poloviny 14. století. Kostel s hranolovou šestipatrovou věží s cimbuřím má na severní
straně kapli a renesanční věž. Nosným stavebním prvkem je systém opěrných pilířů,
lodi jsou sklenuty plackami, příčná loď třemi poli křížové klenby. Vyniká bohatě
profilovaný portál se středním pilířem. Okna jsou hrotitá s kružbami. V interiéru se
nacházejí zbytky nástěnných maleb ze 14. století, fresky z 15. století, obraz na hlavním
oltáři od K. Škréty, řezbářská výzdoba vnitřního zařízení pochází z doby kolem r. 1770.
Viz Příloha 7. (12)
Další památky ve městě Bavorov tvoří Fara, jednopatrová budova s valbovou
střechou, renesančními komíny s ozdobnými vikýři, klenutou chodbou spojena
s kostelem. V ohradní zdi je vchod s gotickým portálem. Střed bavorovského náměstí
zdobí kamenná čtvercová kašna, pocházející z r.1742. Opravená byla v r. 1869 a další
kompletní oprava se uskutečnila v r. 2006. (12, 15)

6.2.4. Protivínské památky
Město Protivín, vzdáleno 8 km od Vodňan nepatří do vodňanského regionu, je
však nejvýznamnějším partnerem Vodňan ve Sdružení obcí Blanicko-Otavským
regionem. Protivín vznikl někdy kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice na brodu přes
říčku Blanice, v oblasti zlatonosných potoků a hor. Svoje jméno dostal Protivín po svém
držiteli Protivovi. V listinách je zmiňován Protivín až od roku 1282. V srpnu roku 1899
byl Protivín povýšen na město. V současné době má Protivín s připojenými obcemi asi
5 tisíc obyvatel. (20)
Původně gotický hrad na vyvýšenině na jižním okraji města Protivín byl po roce
1600 přestavěn do podoby renesančního zámku. Ten byl ještě ve druhé polovině
17. století upravován barokně. Současná podoba pochází z let 1717 - 1731 a je dílem
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schwarzenberských stavitelů P. I. Bayera a A. E. Martinelliho. Za zámkem se rozkládá
rozsáhlý přírodně krajinářský park. Viz Příloha 7. (18)
Druhou cennou stavební památkou v Protivíně je raně barokní kostel sv. Alžběty
Portugalské. Raně barokní kostel sv. Alžběty Portugalské na protivínském náměstí byl
spolu s přilehlou branou, kaplankou a traktem špitálu dostavěn roku 1662. Pokyn k jeho
výstavbě byl vydán v závěti Maxmiliány Veroniky, hraběnky Vratislavové. Do nově
zpřístupněných prostor návštěvník vchází branou s barokním štítem zdobeným
aliančním znakem manželů Vratislavových. Na dvoře s původní kamennou dlažbou se
nalézají dřívější hlavní vchodové dveře umístěné na jižní straně kostela. Nad dveřmi je
socha sv. Alžběty po jejíchž stranách se nacházely erby rodů trauttmansdorfů a
šternberků, které se bohužel nedochovaly. Po levé straně jsou sluneční hodiny. Samotný
kostel je vystavěn v jednoduchém stylu s presbytářem umístěným k východu. Sklenutá
loď s lunetami při oknech se otevírá ke sloupovému oltáři se čtyřmi sochami. Oltář dal
zhotovit roku 1776 protivínský sládek Řehoř Eisengruber. V zadní části nalezneme
hudební kůr umístěný na dvou toskánských sloupech. Současný vchod byl proražen při
stavbě sousedící fary v letech 1718 – 1720. (20)
Kaple sv. Jana Nepomuckého ve městě Protivín u zámku v dnešní podobě byla
postavena r. 1880, kdy byl současně zřízen před zámkem park. Hřbitovní kaple sv. Anny
je pozůstatkem zaniklého hřbitova, který se nacházel ve městě (dnes chráněné
památkové území před areálem pivovaru). Byla vystavěna na přelomu 17. a 18. století,
v raně barokním stylu. Obdélníková stavba na třech stranách s půlkruhovými apsidami
má vnitřek valeně sklenutý s lunetami při oknech. (12)
Ve městě je také Památník města Protivín a v něm je velmi pěkná expozice
ukazující historii měst od pravěku až po novověk, zvláštní důraz je kladen na
pivovarnictví, kulturu, historické městské spolky a řemesla. (8)

6.2.5. Památky města Netolice
Město Netolice leží ve zvlněné krajině obklopené rybníky, v šumavském podhůří
v nadmořské výšce 427 m, zhruba na poloviční cestě z metropole jižních Čech, Českých
Budějovic, do Prachatic, 12 km od Vodňan. O starobylosti osídlení svědčí množství
mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících ještě z doby bronzové. Slované se na
Netolicku usadili zřejmě již v 8. století, kmen obyvatel Netolic je uváděn mezi vůbec
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prvními na území Čech. Nejstarší zachovaná písemná zmínka v Kosmově kronice z
roku 981. (22)

Zámek Kratochvíle
Nejvíce navštěvovaný zámek, který je otevřen i pro veřejnost je státní Zámek
Kratochvíle. Je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý
lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s
hospodářským dvorem Leptáč, kterou v 16. století nově přestavěl a rozšířil rožmberský
regent a budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1579 s ním dvůr
směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po
vzoru venkovských italských vil. Stavbou pověřil roku 1583 vlašského stavitele
Baltazara Maggiho z Arogna, který pravidelný půdorys areálu rozvrhl do obdélníku s
ohradní zdí, prostoupenou na třech stranách domky. Patrovou vilu situoval do přední
části rozlehlé zahrady kolmo k ose od vstupní věže a obklopil ji souměrným obdélníkem
samostatně ohrazeného vodního příkopu. Vstupní trakt zakončuje na západní straně
zahradní domek, na východním rohu ohradní zdi kostelík, zasvěcený Panně Marii.
Vnitřní malby podle dobových předloh jsou dílem Georga Widmana z Braunschweigu,
který pracoval také na výzdobě zámku v Telči. Bohatá štuková výzdoba prvního patra
vily a kostelíka pocházejí od Itala Antonia Melany. Někdejší podoba Kratochvíle je
zachycena na známé vedutě Jindřicha de Veerleho. Dodnes tvoří unikátní krajinný celek
s promyšleně budovanou mozaikou alejí, lesů, luk a rybníků. Střídání vlastníků a
pozdějším přestavbám podlehla manýristická vodní díla a plastiky v zahradě, částečně
také štuková a fresková výzdoba interiérů. Novodobé restaurátorské práce započaly
roku 1954 a po etapách probíhaly až do roku 1978. Takzvaný Zlatý sál s výbornou
akustikou je často využíván ke koncertům i pro svatební obřady. Viz Příloha 4. (15)
Kostel sv. Václava v centru Netolic je původně gotická stavba s románskými
prvky. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století, zástavba je ale patrně starší.
Byl vystavěn v podhradí sv. Jána a kolem něj se soustředila trhová osada. S novým
založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho dotací klášteru ve Zlaté Koruně se
ocitl mimo centrální polohu. Renesanční věž byla zvýšena v 18. století, do téže doby je
datována nástropní malba s legendou o sv. Václavovi a nová výmalba přilehlé barokní
kaple sv. Michala. Rekonstrukce kostela byla provedena v letech 1995 až 1997. Viz
Příloha 4. (15)
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve městě Netolice byl vystavěný v druhé
polovině 13. století v gotickém slohu, patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna.
Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi i presbytáře, které byly
obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třicetileté války. Hlavní oltář je z roku
1634. Barokní klenba původně gotické kaple sv. Barbory nese malby datované k 1760,
nová věž byla postavena o deset let později. Chrám zdobí četné řezbářské práce z
2. poloviny 18. století z dílny rodiny Wernerů, usedlých v Netolicích. V rámci
rekonstrukce, zahájené 1997, získala věž zcela novou báň. Viz Příloha 3. (15)
Kaple Panny Marie na vrchu Peklo, pochází z 18. století. Kaple sv. Gertrudy v
Budějovické ulici je dnes nepřístupná, objekt je používán k bydlení. Po zrušení kaple v
důsledku reforem Josefa II. zde bydlel poustevník. (15)
Historické jádro města Netolice je od roku 1994 vyhlášeno městskou
památkovou zónou. Nachází se zde velké množství historických památek. Přemyslovské
hradiště se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité
obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Rožmberský dům, renesanční budova s
podloubím na severním rohu náměstí, dnes Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Z doby
renesance se zachovalo rovněž sgrafito na průčelích a nárožní kvádrování. Škola na
Starém Městě byla vystavěná v místě dvou starších škol r. 1863. Architektonicky velmi
výrazná dvoupatrová školní budova v neogotickém slohu je citlivě vsazená do
komorního

prostředí.

Osvědčuje

tak

zdařilý

rukopis

zřejmě

někoho

ze

schwarzenberských architektů. Zajímavě je řešen i další školní objekt v Bavorovské
ulici, datovaný k roku 1911. Radnice, neorenesanční monumentální stavba, dominuje
prostoru náměstí. Byla vystavěna počínaje rokem 1869 podle projektu A. Niklase v
místě starého domu, sloužícího potřebám města v 17. a 18. století. Umístění radnice v
předbělohorské době není známé, od r. 1786 měla dočasné sídlo v domě na náměstí
čp. 1, který dodnes nese na průčelí fresky se znaky města. Kašna na náměstí z roku
1677 je z dílny českokrumlovského kameníka Jiřího Plánského. U barokní kašny s
chrliči byla roku 1879 slavnostně vysazena pamětní lípa na počest stříbrné svatby císaře
Františka Josefa I . Sousoší sv. Jana Nepomuckého, situované na náměstí mezi radnicí
a kašnou, je výrazem svatojánského kultu, šířeného v českých zemích v 18. století.
Vysvěceno bylo roku 1738. (15)
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Další památky města Netolice
Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58 stojí na místě renesančního pivovaru,
který město založilo 1663. V současném objektu z 2. poloviny 19. století se z původní
stavby uchoval pouze portál s rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice. Hotel
Beseda představuje areál, jehož hlavní barokní objekt směruje průčelím do náměstí.
Boční křídlo do Bavorovské ulice má renesanční konstrukce, mladší objekt, navazující
do Gregorovy ulice, je hodnotný hlavně plasticky řešeným průčelím. Dochovala se řada
cenných detailů z přestavby areálu v polovině 19. století, nyní je objekt v rekonstrukci.
Ziegrosserův mlýn svůj starobylý původ připomíná deskou ve štítě, umístěnou sem roku
1663 na paměť velké povodně, kdy voda protrhla hráze několika rybníků. Rybník Mnich
byl založen v 15.–16. století. V hrázi jsou dva historicky cenné kamenné mosty. Na
jednom z nich je umístěná socha Jana Nepomuckého, ochránce před povodněmi. V
místě hráze zvaném Slepicí vršek stával na dnes zastavěném skalnatém ostrohu
středověký hrádek. Pod hrází jsou dva vodopády a romantické uličky. Řada drobných
lidových staveb z 18. a 19. století lemuje tok potoka Rapačov. Petrův Dvůr, část obce
1 km od města. Tento typický renesanční zemědělský statek se uvádí již k roku 1378,
byť z tohoto období se nedochovaly žádné stavební konstrukce. Převážně v renesančním
stylu je vystavěno severní a malé jižní křídlo. V období 1592 až 1600 Petrův Dvůr tvořil
hospodářské zázemí Kratochvíle a byl odtud také veden vodovod s pitnou vodou do
zámecké kuchyně. Během druhé poloviny 17. století vzniklo křídlo východní,
přestavbou po požáru 1743 se zvýšily hospodářské budovy. V novogotickém stylu byl
koncem 19. století na jižní straně objektu zřízen pivovar. (15)

Pamětní desky města Netolice
Pamětní deska na náměstí na budově České spořitelny připomíná, že zde byla v
roce 1945 podepsána smlouva o demarkační čáre mezi americkou a Rudou armádou.
Pamětní deska na budově muzea – na památku rodáka rybníkáře a rožmberského
fišmistra Štěpánka Netolického. Pamětní deska na rodném domě hudebního skladatele
Františka Gregory v Gregorově ulici čp. 24. Pomníky obětem I. a II. světové války u
kostela sv. Václava. Hrob sovětských vojáků padlých za II. svět. války, na hřbitově.
Pamětní deska na budově muzea – na památku zakladatele muzea, starosty Netolic a
rodáka JUDr. Otakara Kudrny. Pamětní deska na Petrově Dvoře čp. 1 – na památku
rodáka Josefa Johna; schwarzenberský lesník, přispěl k vyhlášení Boubínského pralesa
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přírodní

rezervací;

na

Boubíně

ho

připomíná

tzv.

Johnův

kámen.

(15)

Technické památky města Netolice
Stoka Krčínka, zapomenutá technická památka, umělá stoka, zvaná Krčínka, je
vynikající měřičské dílo. Leží v bývalé rožmberské, tvz. Netolické oboře, je dlouhá asi
8 km. Nechal ji koncem 16. stol. vybudovat rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan.
Přiváděla vodu od Hrbova z potoka Melhutka přes rybníky Dolní Nadýmač a Čichtický
až na zámek Kratochvíle, kde sloužila k vodnímu pohonu různých, tehdy módních
pohyblivých atrakcí, strojů, obrazů a fontán v zámecké zahradě. Kvůli ní vedlo město
Netolice s Krčínem spor, protože odvedl velkou část vody z potoka, který napájel
největší rybníky na této soustavě, Hrbovské, Podroužek a Mnich, a poháněl i mlýny ve
městě. Podle pověsti stoku v noci proorává čert s Krčínem zapřaženým do
pluhu. Vodárna u Mollerovského rybníka – pozůstatek historického dřevěného
vodovodu vedoucího do města. Kálečka – na rybníku Mnich, dřevený vor, který sloužil
až do poloviny 20. století ke kálení prádla. Místní zvláštnost udržovaná na památku
zašlých časů. (15)

6.2.6. Ostatní kulturně historické památky
K významným památkám patří zajisté hrad Helfenburg. Zříceniny hradu
v dominantní poloze na vrchu nad obcí Krajníčko, západně od Bavorova. Stavba byla
povolena Rožmberkům v roce 1355 Karlem IV. V majetku tohoto rodu hrad setrval až
do roku 1593, kdy ho Petr Vok prodal městu Prachatice. Již tehdy se však připomíná
jako pustý. Původní dispozice byla třídílná. Dvoupatrové dvoupalcové jádro obíhal
parkán. Oba paláce obsahovaly v každém podlaží dvě místnosti a byly podsklepeny.
Toto jádro obklopeno druhé nádvoří polokrouhlého půdorysu. Hospodářská zástavba
přiléhala k pečlivě provedené a cimblulařím opatřené hradbě. Do nového nádvoří,
k jehož čelní hradbě byly přistavěny další budovy, se vcházelo čtverhrannou vysunutou
věžovitou branou. Z hradu se do dnešní doby zachovaly hradby a některé budovy včetně
dvou hradních věží, z nichž jedna slouží jako rozhledna. Viz Příloha 5. (10)
Jižně od města Vodňan, na kopci uprostřed lesa, se vypíná barokní kaple Jména
Panny Marie. K ní směřují radiálně cesty, kterými se v minulosti ubíraly zástupy
poutníků. I dnes je Lomec živým poutním místem a oblíbeným cílem turistů. Každou
první sobotu v letních měsících je zde pouť a 13. den v měsíci je zde tzv. Fatimský den.
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Stavebníkem kostelíka byl hrabě Filip Emanuel Buquoy, jenž ho dal na přání svého otce
"postavit na způsob španělských kaplí". Stavba připomíná díla Jana Blažeje Santiniho.
Základní kámen byl položen roku 1692, stavební práce započaly roku 1699. Kaple byla
dokončena r. 1702 a posvěcena r. 1704. Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, zmenšená
kopie Berniniho oltáře v chrámu svatého Petra v Římě. Oltář je celý vyřezávaný, dílo
řezbáře Wauschera z Lince. Nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny, který
symbolicky drží na čtyřech bohatých girlandách čtyři andělé. V dolní části svatostánku
je uložena Nejsvětější Svátost, nad ní v zasklené schránce je malá soška Panny Marie.
Kazatelna s figurální výzdobou je rokoková, zvonice z roku 1939 je mimo kostel.
Stavení naproti kostelu jsou bývalým loveckým zámkem, později sloužícím jako fara,
pak zde byla škola pro okolní obce. Do doby císaře Josefa II. zde bývali poustevníciIvanité. Dnes slouží budovy jako klášter Kongregace Šedých sester sv. Františka.
Lomec byl oblíbeným místem Julia Zeyera, který sem rád chodíval se svými přáteli. Viz
Příloha 6. (29)
Obec Chelčice naleznete již téměř v podhůří Šumavy – nedalekých Svobodných
Bovorovských a Libějovických hor, 3 km jižně od Vodňan, směrem na Netolice, na
rozhraní Šumavských vrchů a Budějovické pánve, kde přírodní a klimatické podmínky
umožňují již několik staletí místním hospodářům pěstování ovoce. Jarní a podzimní
období roku dává zdejšímu kraji, protkanému lesy a rybníky, zvláštní kouzlo, kdy celá
oblast se odívá do sněhobílé barvy květů ovocných dřevin a je provoněna medovou vůní
kvetoucích stromů či se sady na podzim zbarvují do teplých zlatých, červených a
žlutých odstínů barev a vytváří tak neopakovatelné scenérie Chelčicka. První písemná
zmínka o obci je z roku 1352. Obec je rodištěm světoznámého středověkého
náboženského reformátora a filozofa Petra Chelčického. Dominantou obce Chelčice je
Kostel svatého Martina. Původní kostel svatého Martina byl postaven ve slohu
románském ve 12. století. Celý kostel je sladěn na přechodu slohu baroka a rokoka.
Rokoková jasná běloba zdobená jemným zlatým ornamentem činí tento kostel útulným
a milým a stále vyzdobeným chrámem Božím. Dále zde najdete místo Lázní a kaple sv.
Maří Magdaleny a Pamětní síň Petra Chelčického. Viz Příloha 7. (30)
Obec Skočice se nachází asi 8 km severozápadně od Vodňan. Leží na hlavní
trase Vodňany - Strakonice. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1399. V obci
Skočice se vyskytují také velice zajímavé pamětihodnosti. Na návrší obce je osmiboký
poutní kostel Navštívení P. Marie, raně barokní s vnitřním ambitem, postavený v letech
1677 – 1678. Předmětem úcty je obraz P. Marie Pomocné. V ohradní zdi hřbitova
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nejdeme kapličku sv. Jana Nepomuckého (1750). V dolní části obce se nalézá
v neutěšeném stavu hospodářský dvůr, který vyrostl na místě renesančního zámeček z
r. 1588, původně tvrze ze 14. století. Nad Skočicemi se vypíná 667 m vysoký Skočický
hrad, kde kdysi stálo hradiště. Z něj je zajímavý výhled na šumavské vrcholy, v
nejvrchnější části kopce je zřízena přírodní rezervace o rozloze 29 hektarů se vzácnými
dřevinami, bylinami a hmyzem. (33, 28)
Obec Pražák vzdálen 3 km od Vodňan, původně hospodářský dvůr z poslední
čtvrtiny 16. stolení, kolem něhož koncem 18. století začala vznikat vesnice. Již po
několik desetiletí je vesnice proslulá republikovým přeborem orientačního běhu o
„Vodňanského kapra“, který se koná každoročně na podzim. Ve vsi na Pražáku zvoní
zvonička z 1. poloviny 19. století. Kaplička s výzdobou od Mikoláše Alše z r. 1898
sousedí s památníkem obětem období nesvobody 1939 – 1945 a 1948 – 1989, který
obec vybudovala jako memento příštím generacím v r. 1999. Na kopci za vsí leží
hřbitov vodňanských židů, založený r. 1839. (33)

6.2.7. Kultura a zábava
Vodňansko nabízí svým návštěvníků mnoho kulturního a zábavního vyžití. Mezi
největší kulturní akci konanou přímo ve Vodňanech patří Vodňanské rybářské dny. Na
počátku května se staly od r. 1991 novodobou každoroční tradicí třídenní svátek
profesionálních i sportovních rybářů. Jeho hlavními garanty jsou Město Vodňany,
Střední rybářská škola a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický. Na souběžné
výstavě Fishtech vystavovatelé přestavují své výrobky pro rybniční hospodářství i
sportovní rybářství. Je možné se zde seznámit s činností různých rybářských institucí a
prohlédnou si prezentaci města a zdejších firem. S touto výstavou se každý druhý rok
střídá přehlídka dokumentárních filmů Fishfilm. V programu většinou nechybějí
divadelní přestavení, výtvarné i muzejní výstavy a především páteční večerní posezení
s hudbou. V sobotu se pro návštěvníky otevírá Střední rybářská škola a vodňanské
náměstí se zaplní stánky s rybími i sladkými pochoutkami. Na jarmarku můžete
sledovat dovednost řemeslníků, kuchařů a různých obchodníků. Velký počet
návštěvníků lákají také tradiční podzimní i jarní výlovy vodňanských rybníků. Mezi
další velké společensko-kulturní akce patří Mariánská pouť, která se koná pravidelně po
několik let vždy na sklonku léta ve Vodňanech. Poutě probíhají také v okolních městech
a obcích například v Protivíně a Bavorově a to začátkem léta. Dalšími kulturními
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akcemi na vodňansku jsou různé umělecké výstavy (např. Hledání a objevy fotografické akce, Rodina, děti a zvířata - výstava fotografií členů F. a F. Clubu Protivín
při příležitosti 6. ročníku Protivínského filmáku, Kouzla z vlasů a květin) a besedy na
toto téma, pořádané galeriemi v jednotlivých městech. K hudebním festivalům, které se
pořádají na vodňansku můžeme zmínit tradiční punkové setkání Festa dela pohoda.
Další sportovně-kulturní akcí je každoroční sprint motocyklů s názvem Motosprint
Vodňany, který bude letos již 9. rokem. Velmi mnoho sportovních akcí pořádá
sportovní klub, jehož náplní je vodní turistika doplněná mimo sezónu pěší turistikou a
cykloturistikou. Mezi pravidelné akce patří seriál 6 pochodů „tak ahoj, podzime, zimo“
(říjen), „setkání Pražák“ (září) – sraz turistických, vodáckých a skautský oddílů.
Významnou součást sportovních akcí tvoří také Tělovýchovná jednotka Sokol Pražák
pořádající od r. 1973 orientační běh (probíhá vždy v říjnu) a začleňující od r. 1970 oddíl
metané, který se účastní republikových soutěží. Za zmínku stojí i akce pro děti, z nichž
největší je „Pochod kapra Jakuba“, což je procházková trasa kolem rybníků, kde se na
jednotlivých stanovištích plní jednoduché úkoly.
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7. Analýza složek sekundární nabídky cestovního
ruchu na Vodňansku
Účastník cestovního ruchu přichází do vybrané destinace za účelem uspokojení
svých potřeb a požadavků, za účelem splnění určité touhy, snu. Přichází za zážitkem,
poznáním, oddechem. Sekundární nabídka cestovního ruchu představuje prostředky ke
splnění uvedených tužeb a očekávání. Tvoří ji turistická supra a infrastruktura,
všeobecná infrastruktura. (7)

7.1. Ubytovací a stravovací zařízení
Ubytovací zařízením rozumíme objekty, prostory nebo plochy, kde je veřejnosti
poskytováno za úhradu přechodné ubytování a služby s tím spojené, a to celoročně nebo
sezónně, přičemž sezónní ubytovací zařízení poskytuje ubytovací služby maximálně
devět měsíců v roce. Patří sem například hotely, hotely garni, motely, tranzitní hotely,
botely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempinky, ubytování v soukromí
apod. (7)
Stravovací zařízení představují pokrmy a nápoje, zabezpečují jejich odbyt a
spotřebu, uskutečňují doplňkový prodej polotovarů a zboží potravinářského charakteru
a poskytují služby s tím související, a to celoročně nebo sezónně, přičemž sezónní
hostinecká zařízení poskytují hostinecké služby maximálně devět měsíců v roce. Patří
sem například restaurace, motoresty, denní bary, aperitiv bary, snack bary, gril bary,
pizzerie, jídelny se samoobsluhou, hostince, kavárny, espressa, libressa, vinárny,
pivnice, noční bary, disco cluby apod. (7)
Ubytovací a stravovací zařízení na Vodňasku se dá najít téměř na každém kroku
a převažuje zde návštěvnost krátkodobá a sezónní. Jedno z nejlepších ubytování a
stravování ve městě Vodňany je Zábavné centrum Družba. K prožití příjemných chvil
jistě dopomůže bohatý výběr specialit z italské, ale i české kuchyně v restauraci tohoto
centra. Recepty italských mistrů jsou připravovány v peci přímo před zrakem hostů.
Součástí restaurace je také dětský koutek, který splňuje všechny parametry k tomu, aby
byli děti hostů šťastné a spokojené i bez nich, a hosté si zatím mohli v klidu vychutnat
lahodnou

kávu.

Možnosti

ubytování

v tomto

centru

je

v podobě

jednoho

dvoulůžkového, tří trojlůžkových a jeho čtyřlůžkového pokoje. Na všech pokojích je
vlastní sociální zařízení, na některých TV. V letní sezónně je možno v této lokalitě
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využít dvou největších a nejznámějších autokempů a to Autokemp Pražák 4 km západně
od Vodňan a Autokemp Podroužek 1 km od Netolic. Oba autokempy nabízí
individuální a rodinné rekreace nebo je možnost pronájmu celého areálu pro setkání
zájmových skupin – radioamatéři, motorkáři a další. Mezi další nabízené služby lze
uvést ubytování v chatkách, stanování, pobyt v karavanech, možnost stravování, nákup
základních potravin a pití, možnost parkování v kempu a koupání v přírodním rybníku
s travnatou pláží. Za zmínku jistě stojí ubytování na statku u Šťásků v předhůří Šumavy
ve Vodňanských Svobodných Horách. Další ubytování v lokalitě nabízí Hotel Blanice,
Hotel Šumava a ostatní viz Příloha 9. Nejnavštěvovanějším stravovacím zařízením je již
zmíněné Zábavné centrum Družba, Restaurace u Zástavů, Restaurace Zlatý soudek,
Restaurace u Roubené studny a další viz Příloha 10.

7.2. Turistická infrastruktura
Turistiku infrastrukturu tvoří tour operátoři, cestovní kanceláře, informační
turistická centra, sportovně-rekreační zařízení a kulturně-společenská zařízení. (7)

7.2.1. Cestovní kanceláře a agentury
Na Vodňansku se o zájezdy starají cestovní kancelář Floria Vodňany, cestovní
agentura Oceán Vodňany a cestovní agentura Ing. Jirka Smržová Vodňany. Mají
nabídky opravdu pro každého a na přání zajistí libovolné zájezdy nejen pro jednotlivce,
ale i kolektivy. Každému zákazníkovi věnují maximální pozornost a pro jejich zkušený
tým je hlavním cílem spokojenost zákazníků. Cestovní kancelář Floria spolupracuje
s několika cestovními kancelářemi, nejvíce s cestovní kanceláří Mile a nabízí pobytové
zájezdy (Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Řecko,
Francie), poznávací zájezdy, dětské zájezdy, víkendové zájezdy a různé zájezdy za
kulturou jako jsou například muzikály a divadla. Cestovní agentura Oceán zastupuje
více než 100 renomovaných cestovních kanceláří a dovolenou si lze vybrat zhruba z 200
druhů katalogů. Nabízí cesty na všech 6 kontinentů a počet zemí v katalozích přesahuje
150.
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7.2.2. Místní informační turistická centra
Na Vodňansku se nachází 3 informační centra a to ve městech Vodňany,
Protivín a Netolice. Provoz informačního centra byl ve Vodňanech zahájen roku 2000.
Informační

centrum

poskytuje

informace

o

destinaci,

ubytování,

pěších

a

cyklotrustických trasách v místě a okolí, nabízí kulturní a společenské akce. Dále
provádí také prodej map, průvodců, pohlednic, publikací Městské Galerie, videokazet o
Vodňanech, drobných upomínkových předmětů a další doplňkový sortiment.
V informačním centru je velká vybavenost tištěných materiálů o destinaci, které jsou
poskytovány zdarma. Návštěvníkům je k dispozici počítač s napojením na internet.
Nabízí také prohlídky města pro skupiny (minimální počet 10 osob) v českém a
německém jazyce. Zprostředkovává vlastivědné zájezdy ve spolupráci s cestovní
kanceláří Floria a prodávají jízdenky na tyto zájezdy Městské Galerie. Přímo
v informačním centru se konají různé výstavy. Provozní doba informačního centra je
v letním období od pondělí do neděle 9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 a v zimním období
pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 sobota od 9:00 do 12:00 hodin.
(27)
Místním občanům i návštěvníkům města je k dispozici také informační centrum
v Protivíně. Informační centrum zajišťuje informace o kulturních a sportovních akcích,
o činnostech společenských, sportovních i charitativních, ale také o dopravním spojení,
možnostech ubytování a stravovaní v místě a blízkém okolí. V současné době si zde
zájemci mohou koupit různé upomínkové předměty města, turistické, cykloturstické a
rybářské mapy, trička, igelitové tašky, knihy, medaile, skleničky, pohlednice,
videokazety, turistické známky a brožury o Protivínsku. K dispozici jsou rovněž
nejnovější pohlednice města a protivínského zámku. Informační centrum dále poskytuje
služby kopírovací a faxové. Je možné dostat rovněž zdarma informační letáky. Provozní
doba je v měsících říjen až květen od pondělí do pátku 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
hodin a v měsících červen až září od pondělí do pátku 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 a
v sobotu 9:00 – 11:00. (20)
Informační centrum v Netolicích poskytuje informace o turistické a další
sportovní nabídce, památkách, programech pro volný čas, jízdních řádech, možnostech
ubytování a stravování v lokalitě. Zajišťuje také prodej map, průvodců, pohlednic a
upomínkových předmětů. Je zde možné dostat zcela zdarma informační a propagační
letáky o dané lokalitě. Návštěvníkům je k dispozici počítač s napojením na internet a síť
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informačních středisek. Otevírací doba je v období květen až srpen úterý – neděle
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin, září pondělí – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
hodin a říjen až duben pondělí – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hodin, středa 9:00 –
12:00, 13:00 – 17:00 hodin. Předem objednané skupiny rádi uvítají i mimo otevírací
dobu. (22)

7.2.3. Sportovně-rekreační zařízení
Vodňansko láká návštěvníky nejen pro své přírodní a památkové krásy, ale také
z důvodu sportovního vyžití. Pro milovníky pěší a cykloturistiky oblast Vodňansko
nabízí kolem třiceti pěších a cyklistických tras. Jako nejzajímavější je možno uvést:
•

Cesta na Lomec (celková délka okruhu 23 km): Vodňany – kaple sv. Maří
Magdaleny, Na Lázni (3 km) – Libějovice, nový zámek (4,5 km) – Lomec (6,5
km) – Čichtický les (12,5 km) – Libějovické Svobodné Hory (15 km) –
Vodňanské Svobodné Hory (18 km) – Stožice (20 km) – Vodňany.

•

Kdyby byl Bavorov (celková délka okruhu 10 km): Bavorov, náměstí – Podlesí
(1 km) – Svobodná hora (3,5 km) – Vodňasko Svobodné Hory (4,5 km) –
Rakovice (7 km) – Bavorov (10 km).

•

Naučnou stezku Na břehu Blanice (celková délka okruhu 25,5 km): Protivín,
náměstí – Protivín, nádraží ČD (2 km) – Myšenec (3,5 km) – tvrz Klokočín
(6 km) – Skály (8,5 km) - Budišovice (9,5 km) – Božovice (11 km) – odb. na
Dvorce (12 km) – tvrziště Modliškovice (13 km) – zpět na křižovatku (14 km) –
Zelená Hora (18 km) – Chvaletice (20 km) – Milenovice (23 km) – Protivín
(25,5 km).

•

Přes keltské valy na renesanční klenot zámek Kratochvíle (celková délka okruhu
14 km): Netolice, náměstí – Hradiště (3,5 km) – Holečkov (5 km) – Krtely
(7 km) – zámek Kratochvíle (10,5 km) – U Petrova Dvora (13 km) – Netolice
(14 km).
Další trasy viz Příloha 11.

Největším sportovním areálem ve městě Vodňany je Sportovní areál Blanice, který
zahrnuje tenisové kurty, fotbalové hřiště, hřiště na volejbal i na plážový volejbal a
nohejbal. Při nepříznivém počasí lze sportovat ve sportovní hale ve Vodňanech, kde se
mohou hrát všechny druhy míčových her. Ve všech městech a obcích Vodňanska se
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nachází fotbalové hřiště. Za povšimnutí stojí obec Pražák, kde je vybudované ojedinělé
hřiště na metanou.

7.2.4. Kulturně-společenská zařízení
Kina
Mezi největší a nejvýznamnější kulturně-společenské instituce ve městě
Vodňany patří městské kulturní středisko, který nabízí ve svých prostorách filmová a
divadelní představení. Kulturní dům disponuje se společenským sálem 400 diváků,
nově otevřenou internetovou kavárnou, moderně vybavenou učebnou a dalšími
prostory, jenž jsou využívány i k dalším kulturně společenským aktivitám jako jsou
výstavy, koncerty, konference. Podobné společensko kulturní akce jsou návštěvníkům
nabídnuty i v nedalekém městském kulturním středisku ve městě Protivín. (26)

Galerie a muzea
V centru města Vodňany (ve druhém patře budovy radnice na náměstí) se
nachází Městská Galerie. Součástí stálé expozice galerie je kromě pamětních síní
Fr. Heritese, J. Zeyera a M. Alše prezentace obrazů českého umění 19. a 20. století
z vlastní sbírky. Ve čtyřech výstavních sálech se střídají tématické výstavy zejména
výtvarné (obrazy, sochy, fotografie, keramika). Během roku zde probíhají další kulturní
akce (koncerty, přednášky, semináře aj.). Návštěvníci mohou galerii navštívit v sezóně
duben – září, út – ne 9.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00 a mimo sezónu říjen – prosinec, út –
čt 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, pá 9.00 – 12.00, ne. 13.00 – 16.00. (27)
V budově Městského muzea ve Vodňanech (bývalá synagoga v Majerově ulici)
lze od května do září shlédnout expozici věnovanou rybářským tradicím na Vodňasku,
která voní bahnem a rybinou. Na informačních tabulích se zde návštěvníci mohou
seznámit

se starší historií města, rybníkářstvím a mlynářstvím. Nechybí tu ani

informace o rybářském studiu a výzkumnictví, které doplňují ukázky učebnic a
učebních pomůcek (modely vodních staveb, rybářské náčiní, lihové a suché preparáty
ryb) Střední rybářské školy a knihy z významné odborné knihovny Výzkumného ústavu
rybářského a hydrobiologického. Při sledování filmu o Vodňanech si mohou návštěvníci
vyzkoušet posezení v pramici a děti si zde mohou chytit svou první rybu v dřevěném
rybníčku. Kuchyně staré rybářky určitě potěší převážně dámské návštěvnice, pro které
je připravena skládačka Oblíbené rybí recepty z muzea. Při odchodu bude jistě pro
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návštěvníky už snadné složit malou rybářskou maturitu. Muzeum rovněž nabízí
tématické výstavy. Otevírací doba muzea je v sezóně květen – září, út – ne 9.00 – 12. 00
a 13.00 – 17.00 a mimo sezónu je uzavřeno. Viz Příloha 2. (27)
Ve městě Netolice mohou návštěvníci navštívit Muzeum JUDr. Otakara Kudrny.
Jedna z expozic zdejšího muzea je věnována dějinám hmotné kultury města a regionu,
nechybí ukázky archeologických a geologických úkazů. Proslulost tomuto muzeu mimo
jiné přináší unikátní sbírka dobových pohlednic čítající na 160 000 exemplářů, a
největší sbírka blanských lidových výšivek vůbec. Roku 1997 byla v tomto muzeu
otevřena nová národopisná expozice, představující sbírky lidového nábytku, krojů,
výšivek, zemědělského nářadí, stejně tak skla, porcelánu a cínového nádobí, užívaného
v městských domácnostech. V sále věnovanému zbraním jsou zastoupeny ukázky díla
místních puškařských mistrů. Většina exponátů lidové kultury z pomezí Doudlebska,
Prácheňska a Blat včetně rekonstrukce původního interiéru selské světnice pochází
převážně z poloviny 19. století. Ve středověkém sklepení se připravuje expozice
přemyslovského hradiště, archeoparku a raného středověku. V objektu jsou pořádány
příležitostné výstavy uměleckých děl. Zajímavý prostor pro návštěvníky nabízí
zaklenutý vstupní průjezd s historickými štíty a lucernami i postupně utvářené
lapidárium na dvorku budovy. Muzeum poskytuje služby badatelům, zápůjčkami z
bohatého depozitáře se podílí na pořádání tématických výstav v celé ČR. Muzeum je
návštěvníkům otevřeno od 1. května do 31. srpna, úterý – neděle 9.00 - 12.00, 13.00 16.00 hodin. (22)

Archeopark Netolice
Archeopark Na Jánu v Netolicích je první jihočeskou archeologickou památkou,
prezentovanou moderní formou přímé rekonstrukce, která je zaměřena především na
málo

známé

období

raného

středověku

českých

dějin.

Akropole

starého

přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních
center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století.
Archeologický park

je budován postupně a se záměrem věrohodné prezentace

stavebních a krajinných detailů tohoto magického místa. Viz Příloha 3.(22)

Diskotéky
Zatančit si návštěvníci mohou každou sobotu od 21:00 do 4:00 hodin na
diskotéce v Zábavném centu Družba ve Vodňanech. Jednou měsíčně mohou hosté vidět
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DVD projekci od DJ Zemana, jinak každý týden připravují pro návštěvníky různé akce.
V tomto centu naleznou hosté také 4 bowlingové dráhy. Na senzační párty láká
návštěvníky o sobotních večerech Dance Club Style v centu města Vodňan. Hudební
Club Blanice Protivín si dovoluje pozvat hosty na pravidelné páteční hudební diskotéky.
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8. Analýza potřeb a požadavků návštěvníků destinace
Vodňansko
8.1. Pojem marketing cestovního ruchu
Marketing cestovního ruchu je definován „jako systematickou a koordinovanou
orientací podnikatelské politiky cestovního ruchu, jakož i soukromé a státní politiky
cestovního ruchu místa, regionální, národní a mezinárodní úrovni na co nejlepší
uspokojení potřeb určitých skupin zákazníků při dosažení přiměřeného zisku“. Nebo
„jako plynulý proces plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování
činností potřebných k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů
organizace. K dosažení největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce
a jeho účinnost se dále může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních
organizací“. (5)
Podstata marketingu destinace je orientace všech zaiteresovaných subjektů na
uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace za účelem dosažení zisku. Úspěch
destinace na trhu cestovního ruchu závisí na schopnosti identifikovat vlastní nabídku –
produkt, potenciální návštěvníky (kteří disponují volným časem, penězi a chtějí
navštívit destinaci), cílový trh, ohrožení a příležitosti na trhu a způsob, jak potencionální
návštěvníky aktivizovat k návštěvě destinace. (7)
Marketing je velmi aktuální a módní pojem v podnikatelské činnost. Ve
stručnosti můžeme shrnout podstatné rysy marketingu následovně: je to podnikatelská
filozofie, zaměřená na poznání, ovlivnění a maximální uspokojení potřeb zákazníků,
pokud budou co nejlépe uspokojeny potřeby zákazníků, bude mít podniky vyšší výnosy,
vyšší zisk, získá výhodnější postavení na trhu, resp. bude dosahovat splnění svých cílů.
(4)
V teorii marketingu destinace vymezuje Palatková dvě definice marketingu
destinace. Za prvé marketing destinace jako filozofie řízení, stanovující umístění
produktu na trh na základě spotřebitelské poptávky zjištěné výzkumem a předpověďmi
s cílem realizace maximálního zisku, a za druhé marketing jako řízený souhrn cílených
aktivit vyvažujících cíle destinace s potřebami klientů. (14)
Marketing je procesem plánování a provádění koncepce tvorby cen, propagace a
distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojí cíle
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jednotlivce. Jiným vyjádřením definice marketingu v této knize je formulace, že
marketing je aktiva, která má dopomoci tomu, aby bylo správné zboží (služby)
nabídnuto správným zákazníkům, a to ve správný čas a na správném místě a za správné
ceny s přispěním správné (přiměřené) podpory prodeje a při respektování správných
(přiměřených) nákladů. (2)
Marketing je plynulý proces probíhající v dílčích krocích prostřednictvím něhož
management v odvětví pohostinství a cestovního ruchu plánuje, zkoumá, naplňuje,
kontroluje a vyhodnocuje činnosti navržené k zajištění zákazníkových potřeb a skrytých
přání a tak i cílů své vlastní organizace. K dosažení největší účinnosti vyžaduje
marketing úsilí každého jednotlivce a jeho účinnost se dále může zvýšit či snížit
činností dalších komplementárních organizací. (11)
Marketing definujeme jako společenský a řídící proces, jehož pomocí jednotlivci
a skupiny získávají to, co chtějí a potřebují, prostřednictvím vytváření a výměny
výrobků a hodnot s druhými. (6)
Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces,

jehož

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a
směny výrobků či jiných hodnot. (9)

8.2. Dotazníkový průzkum
Dotazníkový průzkum byl proveden v období červenec – září 2007. Cílem
tohoto průzkumu bylo zjištění informovanosti a zájmu turistů o přírodních a
společenských atraktivitách a návštěvnosti v daném regionu Vodňanska. Dotazování
návštěvníků probíhalo ve městě Vodňany, Netolice, v Protivíně při oslavách založení
města, v Bavorově, na hradě Helfenburg a v autokempu Pražák. Dotazováno bylo 96
respondentů a dotazování probíhalo přímým a nepřímým kontaktem s návštěvníky.
Dotazovány byly všechny věkové kategorie na předem 15 připravených otázek.
Výsledky dotazníkového průzkumu jsou zpracovány v následujících grafech. Dotazník
je uveden v Příloze 14.

Otázka 1: Odkud pocházíte (okres, stát)
Na tuto otázku odpovědělo 83% dotazovaných, že pocházejí z České republiky a
zbývajících 17% ze Slovenské republiky. Z České republiky byly nejvíce zastoupeni
okresy Písek, Strakonice, Prachatice, České Budějovice, dále Vsetín, Karlovy Vary,
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Praha, Klatovy, Brno, Soběslav, Ostrava, Kladno, Plzeň, Semily, Bílina, Uherské
Hradiště a Znojmo. Ze Slovenské republiky se jedná především o Banskou Bystricu.

Otázka 2: Co je cílem Vaší cesty?
Většina dotazovaných byla v destinaci Vodňansko z důvodu rekreace, návštěvy
u příbuzných a přátel, poznání přírodních a kulturních památek jako například hrad
Helfenburg, Lomec, zámek Kratochvíle. Dalším důvodem návštěvy bylo konání
společenských akcí, například bavorovská, protivínská, vodňanská pouť a oslava výročí
založení města Protivín 725 let.

Graf 1: Jakým způsobem jste se dopravil/a do regionu?

7%

osobním
automibilem

2%

14%

autobusem
vlakem
77%

motockylem

zdroj: vlastní šetření

Graf nám říká, že 77% respondentů se do regionu dopravilo osobním automobilem,
protože v dnešní době je tato doprava nejvíce rozšířená, automobil vlastní většina rodin.
14% respondentů se dopravilo autobusem, 7% vlakem a zbývajících 2% motocyklem.
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Graf 2: Délka Vašeho pobytu je?
jeden den nebo
méně
5%

1 - 3 dny

7%

26%

4 - 7 dní
28%

8 - 14 dní

34%

15 dní a více
zdroj: vlastní šetření

Z grafu můžeme vyčíst, že 26% respondentů navštívilo Vodňansko na jeden den nebo
méně a to z důvodu návštěvy a poznání určitě památky nebo zajímavosti v destinaci
Vodňansko a na jejich návštěvu stačí pouze 1 den nebo méně. Jde například o hrad
Helfenburg, Zámek Kratochvíle. Velké procento (34%) tvoří návštěvníci přijíždějící do
destinace na 1 – 3 dny. Přijíždějí na Vodňansko na své chaty, na víkendovou návštěvu
známých a rodin nebo také za cykloturistikou. Na 4 – 7 dní přijelo 28% návštěvníků.
Z těchto návštěvníků se právě polovina ubytovala na místních autokempech. Na 8 – 14
dní navštívilo destinaci Vodňansko 5% a na 15 dní a více 7%.

Graf 3: Kde jste ubytován/a po dobu pobytu?

8%

26%

16%

bez ubytování
v penzionu
v hotelu
v campingu

24%

6%
6%
14%

u přátel
u rodiny
chata

zdroj: vlastní šetření

Největší část návštěvníků (26%) nebyla v destinaci ubytována, protože přijížděli do
destinace z bližšího okolí Vodňanska. 6% bylo ubytováno jak v penzionu, tak i v hotelu.
V campingu bylo ubytováno 14%, u přátel 24%, u rodiny 16% a na vlastních chatách
8% dotazovaných.
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Graf 4: S kým jste v destinaci?
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25%

64%

s přáteli
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jinak

zdroj: vlastní šetření

Převážná většina respondentů navštívilo destinaci s rodinou a to 64%. Tato největší část
návštěvníků na Vodňansko přijela s rodinou právě proto, že zde nachází různé vyžití
všichni členové rodiny. Jde například o cykloturistiku kvůli husté síti cyklotras. Velká
část respondentů 25% byla v destinaci s přáteli a zbývající část 11% respondentů
navštívilo destinaci sami.

Graf 5: Jste v destinaci poprvé?

30%

ano
ne
70%

zdroj: vlastní šetření

Tato otázka měla určit, jestli jsou respondenti v této destinaci poprvé. Vodňansko
poprvé navštívilo 30% dotazovaných respondentů, z toho tedy vyplývá, že návštěvníci
se do destinace rádi vracejí a mají v destinaci stále co poznávat a co objevovat.
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Graf 6: Pro návštěvu jste se rozhodl/a na základě čeho?
vlastní zkušenosti

29%

33%

0%
38%

doporučení
známých nebo
příbuzných
nabídky cestovní
kanceláře
reklamy
jiné

zdroj: vlastní šetření

Pro návštěvu Vodňanska se 33% dotazovaných rozhodlo na základě vlastní zkušenosti,
nejvíce a to 38% na základě doporučení známých nebo příbuzných, kterým se
v minulosti již na Vodňasku líbilo a proto doporučují destinaci dále. 29% se rozhodlo
jinak a to z informací na internetu a v tisku.

Graf 7: Informace o destinaci, které jste měli k dispozici byly?

vyčerpávající
4%

dostatečné

10%
24%

částečně dostatečné
nedostatečné

62%

zdroj: vlastní šetření

Z 62% přišli respondentům informace o destinaci částečně dostatečné. To je z největší
pravděpodobností zapříčiněno malou reklamou a propagací destinace.
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Graf 8: Příčina Vaší návštěvy?
poznávání památek
poznávání přírody
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16%
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jiné
zdroj: vlastní šetření

Největší příčinou návštěvy Vodňanska je poznávání přírody ve spojení s pěší turistikou
a cykloturistikou. Velkou příčinou dotazovaných bylo také poznávání památek (23%),
například Zámek Kratochvíle, hrad Helfenburg, Zámek Protivín nebo poutní místo
Lomec. Dalším velkým lákadlem je poznávání místních tradic a folkloru (11%) a to při
místních poutích a Vodňanských rybářských dnech. 2% navštívilo destinaci z důvodu
mototuristiky, 12% za kempováním a zbylých 21% za jinou příčinou a to převážně
sportovním rybařením, odpočinkem, návštěva rodiny, návštěva vlastních chat a za
nakupováním.

Graf 9: Doporučíte návštěvu svým známým?

10%

ano
ne
90%

zdroj: vlastní šetření

90% dotazovaných bylo s destinací Vodňanska spokojeno a proto by doporučila
návštěvu svým známým.
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Graf 10: Osobní údaje35
Pohlaví:

47%
53%

žena
muž

zdroj: vlastní šetření

V grafu vidíme, že na dotazník odpovědělo 53% žen a 47% mužů.

Vzdělání:

6%
31%

základní
střední
vysokoškolské
63%

zdroj: vlastní šetření

Tento graf udává, že 6% dotazovaných mělo základní vzdělání, 63% střední a 31%
vysokoškolské vzdělání.
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Věk:

28%

35%

do 30 let
do 55 let
55 a více

37%

zdroj: vlastní šetření

Dotazovány byli všechny věkové kategorie. 35% respondentů bylo do 30 let, 37% do 55
let a 28% tvořilo věk 55 a více. Destinace má všem těmto návštěvníků co nabídnou a
jednou z výhrad by mohlo být zlepšení nabídky služeb pro mladé bezdětné návštěvníky.

Otázka 11: Označte spokojenost s poskytovanými službami cestovního ruchu
Co se týče spokojenosti s poskytovanými službami cestovního ruchu, byli
dotázaní respondenti ve směs spokojeni, vyjádřeno v procentech 60. Zbývajících 40%
bylo především nespokojeno s vybaveností sportovního zařízení a vybaveností
stravovacích a ubytovacích zařízení.

Otázka 13: Co Vám v destinaci chybí, popř. co byste změnili?
Na tuto otázku se názory dotazovaných velice lišily. Někteří by neměnili vůbec
nic a berou destinaci takovou jaká je, asi tak 20% dotazovaných. Zbývajícím 80% chybí
nejvíce plavecký stadion, přírodní koupaliště, kvalitní a klasické restaurace, stezka pro
bruslaře, squashové haly a kvalitní vybavení v autokempech.
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Tabulka 1: Ohodnoťte prosím úroveň nabídky cestovního ruchu v destinaci.
Z této tabulky můžeme vyčíst, jak byli dotazovaní spokojeni s úrovní nabídky
cestovního ruchu v destinaci Vodňanska.
Faktor

výborné

průměrné

nevyhov
ující

Kvalita životního prostředí
Kvalita přírodního
prostředí
Dopravní dostupnost
Služby informačních
center a propagace
Možnosti výletů
Kulturní vyžití
Obchodní vybavenost
Sportovní vyžití
Starostlivost o historické
památky

81%
81%

19%
19%

0%
0%

80%
41%

20%
33%

0%
16%

40%
5%
12%
9%
32%

34%
35%
65%
25%
68%

26%
60%
23%
66%
0%

zdroj: vlastní šetření

S kvalitou přírodního a životního prostředí byli respondenty z 81% spokojeni.
Na Vodňansku je neporušená příroda, která sem přivádí také velké množství
návštěvníků. Nachází se zde velké množství rybníků a tůní. Dopravní dostupnost je
hodnocena také kladně. Je zde velmi dobrá autobusová doprava. Vodňansko leží mezi
významnými městy (České Budějovice, Písek, Strakonice, Prachatice). Výtkou je
vzájemné propojení obcí pouze po komunikacích nižších tříd. Kulturní vyžití přišlo
návštěvníkům nevyhovující (60%). Navrhovali by více místních tradic a pořádání
kulturních akcí, například v místech historických památek nebo také taneční zábavy. Na
Vodňansku je podle respondentů průměrná (68%) obchodní vybavenost. Chybí zde
obchody s módou, sportovním vybavením a obchod se suvenýry, ty se prodávají jen
v místních informačních centrech. Je zde velké množství vietnamských prodejen,
obchodů s potravinami je zde dostatek. Sportovní vyžití je na Vodňansku podle
respondentů z 66% nevyhovující. Postrádají zde plavecký stadion, kvalitní přírodní
koupaliště, stezku pro bruslaře a squashové haly. Starostlivost o historické památky
považovali za spíše průměrnou. O historické památky by bylo za potřebí se lépe starat,
více je opravovat.
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8.3. Motivace návštěvníků
Jeden z nejdůležitějších faktorů chování návštěvníků je z hlediska destinace
motivace. Motiv je potřeba na určitém stupni naléhavosti, která vyvolává úsilí na její
uspokojení. Prostřednictvím účasti na cestovním ruchu se uspokojují tzv. vyšší potřeby.
Z hlediska destinace cestovního ruchu to znamená, že úspěch na trhu dosáhne jen
v případě, že bude nabízet dostatek možností na běžné uspokojování fyziologických
potřeb návštěvníků a zároveň bude garantovat uspokojení potřeb jistoty. (7)
Motivace návštěvníků je velice důležitá k jejich rozhodnutí o navštívení právě
dané destinace. Největší skupinu návštěvníků Vodňanska motivuje k jejich návštěvě
velmi pěkná příroda, kde mohou relaxovat a odpočívat od každodenního stresu. Na své
si zde přijdou především pěší a cykloturisté, nesmíme však zapomenout také na turisty
věnující se sportovnímu rybaření, ke kterému je zde více než dost možností, na velkém
množství tůních a zdejší řece Blanice a jejích slepých ramen. Mezi další významné
motivace lze především uvést poznávání místních tradic (místní poutě, Vodňanské
rybářské dny), poznávání památek (hrad Helfenburg, Zámek Kratochvíle, Zámek
Protivín, poutní místo Lomec, církevní památky) a konání každoročních výlovů
rybníků. Pro návštěvníky by bylo velkou motivací vybudování zařízení pro sportovní
vyžití, například plavecký stadion a lepší kulturní vyžití.

8.4. Segmentace trhu cestovního ruchu
Existuje jen málo destinací, které vyhovují všem návštěvníkům. Úspěšnost
destinace na trhu cestovního ruchu předpokládá neustále zkoumat, co návštěvníci
potřebují a požadují, proč to potřebují a požadují, jak, kde, jak často a kdy to, co
vyžadují a potřebují kupují. Na základě relativně homogenních znaků můžeme současné
i potencionální návštěvníky destinace rozdělit na skupiny – segmenty. (7)
Segmenty trhu je možné charakterizovat jako skupinu současných nebo
potencionálních návštěvníků, některými společnými charakteristikami, které jsou
významné z hlediska reakce těchto skupin na stimulaci poptávky po určitém produktu.
Segmentace návštěvníků destinace na základě relativně homogenních potřeb a
požadavků je v současnosti nevyhnutelná a lze ji považovat za základní součást
strategického marketingového plánování. (7)
Různé segmenty trhu mají různé potřeby a požadavky, různý stupeň současné i
budoucí spotřeby, různá očekávání ohledně produktu, vyžadují různý způsob
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komunikace a různě se na trhu chovají. Chováním segmentu na trhu rozumíme chování
při hledání, koupi, využívání, vyhodnocování a zbavování se produktu, který uspokojí
jeho potřeby a požadavky. (7)
Prvním krokem, který se musí se segmentem udělat, je výběr trhu. Trh
cestovního ruchu je možno rozdělit na primární a sekundární. Primární trhy představují
trhy, odkud do destinace cestovního ruchu přichází největší počet návštěvníků. Na tyto
trhy je třeba se koncentrovat, ale není možné se na ně úplně spoléhat. Ze sekundárních
trhů přichází do destinace dostatečný počet návštěvníků, ale tito navštěvují i alternativní
destinace. (7)
Dalším krokem je výběr kritérií segmentace. Trh cestovního ruchu je možné
segmentovat například podle výběru destinace, způsobu dopravy, demografických,
geografických, sociálně-ekonomických, psychografických charakteristik, způsobu
spotřeby, dispozice návštěvníků, účelu cesty, hledání užitku apod. (7)
Jedním z nejčastěji používaných kritérií segmentace je geografické kritérium, při
výběru které sdružení segmentuje trh na základě politických a populačních hranic,
velikosti místa trvalého bydliště návštěvníků a klimatu. Základem geografické
segmentace je rozdělení trhu lokality, které mohou být různě velké. Dalším z nejčastěji
využívaných kritérií segmentace je demografické kritérium. Umožňuje klasifikovat
návštěvníky přímým a velmi účinným způsobem na základě věku, rodinného stavu,
pohlaví, počtu členů rodiny, životního cyklu rodiny apod. Jedním z nejčastěji
používaných kritérií segmentace je geografické kritérium, při výběru které sdružení
segmentuje trh na základě politických a populačních hranic, velikosti místa trvalého
bydliště návštěvníků a klimatu. Základem geografické segmentace je rozdělení trhu
lokality, které mohou být různě velké. Dalším z nejčastěji využívaných kritérií
segmentace je demografické kritérium. Umožňuje klasifikovat návštěvníky přímým a
velmi účinným způsobem na základě věku, rodinného stavu, pohlaví, počtu členů
rodiny, životního cyklu rodiny apod. (7)
Největší segment návštěvníků na Vodňansku je zastoupen rodinami s dětmi,
které sem přivádí rozmanitá možnost cykloturistiky a dalších aktivity dle jejich uvážení.
Dalším velmi zastoupeným segmentem je v této destinaci segment seniorů, které sem
velmi láká poznání míst tradic jako jsou poutě a Vodňanské rybářské dny a velmi
rozšířené chatařství a poznávání památek. Nejméně zastoupeným segmentem
návštěvníků je segment mladých bezdětných lidí, které by k návštěvě motivovala
nedotčená příroda, ale bohužel nedostačuje jim kvalitní kulturní vyžití. Návštěvníci ze
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všech uvedených segmentů navštěvují též často zdejší galerie a muzea, které pořádají
celoročně různé výstavy. Tyto výstavy jsou bohužel mimo sezónu navštěvovány
z největší části školními exkurzemi.
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9.

Vyhodnocení

nabídky

Vodňanska

z hlediska

cestovního ruchu, příležitosti destinace
Destinace nabízí:
Největší předností toho, co destinace může nabídnout, je kvalitní životní
prostředí a neporušená čistá příroda, která přivádí do destinace Vodňansko stále více
návštěvníků. Tito návštěvníci také využívají možnost návštěvy místních historických
památek, které jsou v blízké vzdálenosti nebo případně dojížděcí vzdálenosti (hrad
Helfinburg, Zámek Kratochvíle, Zámek Protivín, poutní místo Lomec, církevní
památky). Destinace Vodňansko je proslulá rozsáhlým kvalitním a tradičním
rybnikářstvím na velkém množství tůní a zdejší řece Blanice. Informace o destinaci
mohou turisté získat v informačních centrech ve městech Vodňany, Netolice a Protivín.
Vodňansko nabízí velmi rozvinutou síť cyklotras, které nejsou klasické, vedou po
místních komunikacích a jsou velkým lákadlem pro návštěvu této destinace. Další
velkou výhodou destinace Vodňansko je dostatečné dopravní spojení a to jak vlakové,
tak i autobusové.

Nedostatky destinace:
Návštěvníci destinace Vodňansko si stěžovali na nedostatečnou infrastrukturu pro
rozvoj cestovního ruchu, s tím, že drtivá většina upozorňovala také na velmi špatný
technický stav komunikací a návštěvníci z větších měst si rovněž stěžovali na vzájemné
propojení obcí pouze po komunikacích nižších tříd. Téměř polovina dotazovaných
respondentů (40%) byla hrubě nespokojena s nedostatečnými možnostmi kvalitního
ubytování a stravování. Zde by bylo nutné vybudovat nové ubytovací a stravovací
zařízení nebo zkvalitnit služby stávajících zařízení, případně provést jisté stavební
úpravy těchto zařízení. Na velmi podobné úrovni, spíše ještě horší, se nachází v oblasti
Vodňanska možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití. Ke zlepšení
kulturního a společenského vyžití by zajisté přispělo pořádání akcí na zdejších
historických památkách nebo vybudování

nějakého nového společensko-kulturního

zařízení, protože ve městě Vodňany k těmto účelům slouží pouze jeden kulturní dům a
zdejší muzeum. Ke zlepšení sportovního vyžití by velkou měrou přispělo vybudování
plaveckého stadionu s vodními atrakcemi nebo kvalitní bruslařské stezky a squashové
haly vzhledem k rychlému rozvíjejícímu se tomuto sportu. Vybudování všech těchto
zařízení by přispělo k dostatečným příležitostem a možnostem pro trávení volného času
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mládeže. Dalším nedostatkem destinace Vodňansko jsou částečně dostatečné informace.
Nedostatečnou informovanost by mohlo zlepšit lepší prezentace destinace pomocí
reklamy v rádiu, například o kulturních akcích, více informací v tisku a větší propagace
informačních center.

Příležitosti destinace:
Vodňansko

se

nachází

ve

výhodné

poloze

rozkládající

se

mezi

nejvýznamnějšími turistickými centry jižních Čech (Český Krumlov, České Budějovice,
Hluboká nad Vltavou a Prachaticemi). Nejdůležitější příležitostí v destinaci je rozvoj
turistického ruchu ve vztahu k dobré geografické poloze. Další možností je rozvoj
turistických, cyklistických tras a rozvoj agroturistiky. Velmi důležitou příležitostí by
mohl být rozvoj služeb. Za povšimnutí by stál rozvoj kulturních tradic (tradiční poutě,
Vodňanské rybářské dny) a zviditelnění zajímavých turistických cílů (největší poutní
místo Lomec) a neporušené okolí Vodňan (například přírodní rezervace „Skočický
Hrad, přírodní rezervace „Záhorský rybník, rybníky Malá a Velká Outrada, Nový
rybník, Malá a Velká Podvinice, rybník Podroužek a ostatní). Jedna z možností je také
rozvinutí církevní turistiky (poutní místo Lomec a místní církevní památky).
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10. Analýza přínosů a dopadů cestovního ruchu na
destinaci Vodňansko
10.1. Oblast ochrany životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí se cestovní ruch stává pro destinaci
Vodňansko přínosem, když příjmy z daní a poplatků (například daně z příjmů, poplatky
za rybářský a lovecký lístek, pronájem rekreačních a sportovních zařízení apod.)
pomáhají financovat ochranu přírodních zdrojů. Dále se stává cestovní ruch pro
destinaci Vodňansko přínosem, když přispívá k uznání a k výchově místních obyvatel
k jeho ochraně. Dalším přínosem je vytváření pracovních příležitostí a tím může
zabránit devastování přírodního prostředí místními obyvateli (nelegální kácení lesů,
pytlačení ryb a divoké zvěře). (7)
Negativní dopad cestovního ruchu na životní prostředí se projevuje především
zamořením ovzduší, půdy a vody, nejvíce zplodinami vznikajícími v silniční dopravě
(například když šoféři autobusů nechávají běžet motory i v čase, kdy jsou návštěvníci
na prohlídce, aby se vrátili do klimatizovaného autobusu), chemikáliemi, kaly (odpadní
vody znečišťují zdejší vodstvo) a odpady (pet lahve a různé obaly od potravin). Velkým
negativním dopadem cestovního ruchu na životní prostředí je také hluk, který vytváří
nejen automobily, ale i rekreační dopravní prostředky. Dále stavební aktivity a rozvoj
infrastruktury, které mají dopad na krajinu nejen svou lokalizací, ale i spotřebou
surovin, produkcí hluku, zplodin vyvolávající erozi půdy. (7)

10.2. Sociálně-kulturní oblast
Pozitivní působení cestovního ruchu v sociálně-kulturní oblasti se v destinaci
Vodňansko projevuje vytvářením pracovních míst a podporou sociálního rozvoje,
přerozdělováním příjmů, zmírňováním chudoby, což má za následek posilování
komunity v destinaci. Dalším projevem kulturně-výchovné funkce cestovního ruchu na
Vodňansku je, když se lidé kontaktují a vnitřně se navzájem obohacují, více si rozumějí
a ztrácí předsudky. Jako další projev lze uvést zvyšování životního standardu místních
obyvatel, kdy mohou využívat zřízení vybudované pro návštěvu destinace. Projevem je
také zainteresování místních obyvatel na ochraně přírodních a kulturních hodnot,
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kulturních tradic, historie a tradičních řemesel, stimulací jejich pocitu hrdosti na tradice
a historii. (7)
Negativní dopad cestovního ruchu na sociálně-kulturní oblasti se projeví
v případě komercializace místních tradic, kdy se stanou jednou z komodit prodeje
návštěvníků. Dalším případem projevu negativního dopadu cestovního ruchu je
standardizace, kdy destinace riskuje standardizaci nabídky cestovního ruchu a sociální
stres, který vyjadřuje konflikt mezi rozvojem cestovního ruchu a místními obyvateli. (7)

10.3. Ekonomická oblast
V ekonomické oblasti je positivní vliv cestovního ruchu na destinaci Vodňansko
markantní především prostřednictvím daní a poplatků, které zvyšují příjmy místních i
do státního rozpočtu. V této oblasti je také positivní vliv na podporu rozvoje malého a
středního podnikání a zvyšování zaměstnanosti. (7)
Negativní ekonomické dopady rozvoje cestovního ruchu se na destinaci
Vodňansko projevuje prostřednictvím skrytých nákladů, které vznikají jako následek
rozvoje cestovního ruchu, a to na infrastrukturu (výstavba cest). (7)
Ekonomická oblast není velkým přínosem, ale je důležitou doplňující aktivitou.
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11. Závěr
Na závěr této práce je možné říci, že všech stanovených cílů bylo dosaženo a to
podle daného metodického postupu.
V destinaci Vodňansko byly analyzovány složky primární a sekundární nabídky
cestovního ruchu. Dále byly analyzovány potřeby a požadavky návštěvníků a
vyhodnoceny přínosy a dopady cestovního ruchu na řešené území.
Výrazně rozvíjejícími se produkty v dané oblasti je především cykloturistika a
pěší turistika, velmi se také zde rozvíjí oblast sportovního rybaření, ke kterému je
v oblasti mnoho příležitostí.
Pro zdejší cyklotrasy by bylo výhodné zlepšit jejich propagaci a to jak pomocí
informačních center, tak i ostatními zde působícími organizacemi.
Již během analýzy současného stavu cestovního ruchu na Vodňansku bylo
zřejmé, že nejlepšími a největšími výhodami jsou kvalitní přírodní prostředí a bohatá
historie.
Z provedeného dotazníkového průzkumu vyplývá, že nejvíce návštěvníků do
destinace přijde kvůli poznávání památek a přírody, poznávání místních tradic,
kempování a rekreaci. Nejnavštěvovanějšími památkami na Vodňasku je zřícenina
hradu Helfenburg, zámek Kratochvíle, poutní místo Lomec a zámek ve městě Protivín.
Destinace dále nabízí mnoho zajímavých míst a objektů k možné návštěvě a prohlídce.
Z průzkumu rovněž vyplývá, že by bylo za potřebí zlepšení a zkvalitnění faktorů jako
sportovní a kulturní vyžití návštěvníků, obchodní vybavenost a kvalita stravovacích a
ubytovacích zařízení. Toto by bylo obrovským přínosem pro cestovní ruch v destinaci.
Jako velmi zajímavé a čím dál více navštěvované produkty destinace lze
jmenovat rovněž organizované kulturní a společenské akce jako místí tradiční poutě,
Vodňanské rybářské dny, Motosprint Vodňany.
Mezi další příležitosti rozvoje cestovního ruchu na Vodňansku lze zmínit
rozvinutí církevní turistiky, rozvoj služeb a rozvoj agroturistiky.
Závěrem lze konstatovat, že došlo také k potvrzení pracovních hypotéz, které
jsou uvedeny v cíly práce: region Vodňansko poskytuje dostatek přírodního vyžití, ale
chybí zde sportovně-rekreační vybavenost a kvalitní stravovací a ubytovací zařízení.
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Summary
This bachelor thesis has reached all the goals that had been set with the use of
given methods.
Primary and secondary offers of tourism in the region of Vodňany were
analysed. The further analyses comprised of the needs and requests of visitors. The
work also evaluated the contributions and loses of tourism to the destination.
The products that are developing most are biking and walking; angling is also
very popular as the resorts can offer tremendous opportunities for this sport.
It would be advisable to promote the cycling routes more, not only through the
information centre but also with the help of other organizations in the region.
During the analysis of the current condition of tourism in the region of Vodňany,
it became clear that the biggest advantages of the area are high quality environment and
rich history.
The questionnaire survey shows that most of the tourists come to the destination
to explore its countryside, find out more about the local customs, camp, and relax.
Favourite sights of the region are the ruin of the castle Helfenburg, chateau Kratochvíle,
pilgrimage site Lomec, and the chateau of Protivín. The destination also offers many
other interesting places that are worth seeing and exploring. The survey also indicates
that it is necessary to increase the number and improve the quality of sports and culture
facilities, make the boarding and accommodating facilities better and increase the
amount of businesses in the area.
Local fun fairs, fishing days in Vodňany, Motosprint and other social and
cultural actions organised within the region are becoming more and more popular.
Other opportunities to increase tourism in Vodňany are developing church
tourism, improving services and promoting agro tourism.
In conclusion, it is possible to say that the working hypotheses have been
confirmed. These hypotheses are given in the aims of this work: The region of Vodňany
offers a sufficient amount of natural background; there is a lack of sport-and-relax
facilities, as well as places for high quality boarding and accommodation.
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24) http://www.seminarky.cz
25) http://www.turistik.cz
26) http://www.vodnany.eu
27) http://www.vodnany.net
28) http://www.vyletnik.cz
29) http://www.zamky-hrady.cz

Propagační letáky:
30) Mikroregion Chelčicko Lhenický
31) Putování přírodou a historií protivínska
32) Putování za vodňaskými mlýny
33) Vodňany a Vodňansko - turistický průvodce
34) Vodňany město rybářské tradice

Ostatní použité materiály:
http://svt.pi.gin.cz, www.blanet.cz, http://www.chelcicko-lhenicko.cz,
http://images.google.cz, http://www.hrady.cz, http://www.mapy.cz,
http://www.pf.jcu.cz
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Příloha 1 – Mapy
Mapa jižní Čechy

zdroj: images.google.cz

Mapa vymezeného území Vodňansko

zdroj: www.mapy.cz

Příloha 2 – Fotografie města Vodňany
Vodňanské benátky

Kostel Narození Panny Marie

zdroj: www.vodnany.eu

zdroj: www.vodnany.net

Městské muzeum Vodňany (Synagoga)

Vodňanské náměstí

zdroj: www.vodnany.net

zdroj: www.pf.jcu.cz

Příloha 3 – Fotografie města Netolice
Radnice
Kostela Nanebevzetí Panny Marie

zdroj: www.blanet.cz

zdroj: www.blanet.cz

Archeopark Netolice

Kostel sv. Václava

zdroj: www.blanet.cz

zdroj: www.blanet.cz

Příloha 4 – Fotografie zámek Kratochvíle

zdroj: www.zamky-hrady.cz

zdroj: www.zamky-hrady.cz

zdroj: www.zamky-hrady.cz

Příloha 5 – Fotografie hradu Helfenburg

zdroj: www.jiznicechy.org/cz

zdroj: www.zamky-hrady.cz

Příloha 6 – Fotografie poutního místa Lomec

zdroj: svt.pi.gin.cz
Kostel Jména Panny Marie

zdroj: svt.pi.gin.cz

Příloha 7 – Fotografie památek ostatních obcí
Bavorov - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

zdroj: www.bavorov.cz
Chelčice – Kaple sv. Máří Magdaleny

zdroj: www.chelcicko-lhenicko.cz
Protivín - Zámek

zdroj: www.hrady.cz

Příloha 8 – Vstupné, otevírací doba a kontakt do místních
památek a muzeí
Hrad Helfenburg
vstupné:
otevírací doma:
telefon:

dospělí 30 Kč/osobu, děti 20 Kč/osobu
duben – říjen, út - pá 10.00 – 16.00, so – ne 9.00 – 17.00 hod.
383 390 201

Zámek Kratochvíle
vstupné:
otevírací doma:

telefon:
email:

dospělí 30 Kč/osobu, děti 20 Kč/osobu
červen – srpen, každý den kromě pondělí 9.00 – 17.15 hod.
květen, září, každý den kromě pondělí 9.00 – 16.15 hod.
duben, říjen, každý den kromě pondělí 9.00 – 16.15 hod
388 324 380
sz.kratochvíle@tiscali.cz
www.sumavanet.cz/icnetolice

Muzeum Vodňany
vstupné:
otevírací doma:
telefon:

dospělí 20 Kč/osobu, děti do 6 let, studenti a senioři 10 Kč/osobu,
školní výlety 5 Kč/osobu
květen – září, út – ne 9.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00 hod.
383 382 051

Galerie Vodňany
vstupné:
otevírací doma:

telefon.

dospělí 20 Kč/osobu, děti do 6 let, studenti a senioři 10 Kč/osobu,
školní výlety 5 Kč/osobu
duben – září, út – ne 9.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00 hod., říjen –
prosinec, út – čt 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod., pá 9.00 –
12.00, ne. 13.00 – 16.00 hod.
383 382 057

Muzeum Netolice
vstupné:
otevírací doma:

telefon:
email:

dospělí 15 Kč/osobu, děti 8 Kč/osobu
květen – srpen, každý den kromě pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 –
16.00 hod.
září, po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
říjen – duben, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9.00 – 12.00, 13.00 –
15.00 hod., středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
388 324 351
info@netolice.cz

Příloha 9 – Ubytování na Vodňansku
VODŇANY:
Hotely:
Hotel Blanice, Čs. armády 151, tel: 383 383 878
Zábavné centrum Družba, Výstavní 1043, tel: 602 274 226
Penziony:

Penzion "Helenka", Rybářská 258,tel: 383 382 332, 602 409 225
Penzion Jihočeská krčma, Tylova 159, tel: 605 486 001
Prázdninový penzion "Zátiší" - internát Střední rybářské školy, Zátiší
480, tel: 383 382 410

Apartmány:

Apartmán Loucký mlýn, Radčice, tel: 728 232 001
Apartmány Pavů vila, Tyršova 624, tel.: 602 436 127

Kemp:

Camp David s.r.o., U Jatek, tel: 602 657 926

Ostatní:

Areál Blanice, Staroměstská 1187, tel.:383 383 220
Městské hospodářství, Výstavní 726, tel.: 383 382 25
Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963
Prázdninové ubytování v DM, Jiráskova 112, tel: 383 384 027
Rekreační zařízení Karas s.r.o., tel: 602 656 758
Statek „U Šťástků“, Vodňanské Svobodné Hory 15, tel.: 383 384 407
Ubytování Husův sbor, Kampanova 479, tel: 383 382 752, 723 785 203
Ubytovna, Kodádkova 16, tel: 383 382 455

NETOLICE:
Hotely:
Hotel Beseda: náměstí Netolice, v rekonstrukci
Hotel Rychta, Staré Město 131, tel.: 388 324 603
Penziony:

1. Bike penzion Cirkl, Václavská ulice 119, tel.: 388 325 000
Penzion Domino, Václavská125, tel.: 388 324 668
Penzion Netolice, Mírové náměstí 207, tel.: 388 324 636
Penzion v Podloubí, Mírové náměstí 79, tel.: 388 324 670
Penzion Zíka, Bavorovská 336, tel.: 388 324 240

Kemp:

Autokemp Podroužek, tel.: 388 324 460

Ostatní:

Chata na Pekle, tel.: 388 324 809
Sportovní hala, tel.: 383 324 315

PROTIVÍN:
Penziony:
Penzion Benešovský mlýn, Heřmaň 35, tel.: 723 133 724
Penzion U Dřevěného Ptáka, Selibov 14, tel.: 382 222 666
Penzion U Svaté Anny, Ve školce 839, tel.: 776 660 415
BAVOROV:
Hotely:
Hotel Šumava, Chmelenského 116, tel.: 383 390 328

PRAŽÁK:
Kemp:

Autokemp Pražák, tel.: 774 094 729

Ostatní:

Soukromá chata, tel.: 737 188 810

CHELČICE:
Ostatní:
Zemcheba, Chelčice 101, tel.: 383 382 236

Příloha 10 – Stravování na Vodňansku
VODŇANY:
Restaurace: Jihočeská krčma, Tylova 159, tel.: 605 486 001
Na Radosti, Radomilická 346, tel.: 383 382 335
Na Sadech, Zeyerova 51, Vodňany, tel.: 383 382 888
Pod Věží, Husova 61, tel.: 604 632 686
Restaurace na "Bavorovské", Bavorovská 1053, tel.: 724 597 451
Restaurace Na Škorně, Nádražní 2110, tel.: 737 984 673
Restaurace U Zástavů, Augustina Křížka 24, tel.: 383 382 089
Restaurant Viet nam, náměstí Svobody 4, tel.: 728 656 874
Zábavné centrum Družba, Výstavní 1043, tel.: 383 313 216
Zlatý soudek, Náměstí Svobody 22, tel.: 383 382 165
Pizzerie:

Madona, Augustina Křížka 133, tel.: 605 372 720
PIZZA NAT, náměstí Svobody 9, tel.: 774 060 667
U Svaté Anny, Mokrého, tel.: 723 441 142

Bary:

Bar Jackpot, Komenského 181, Vodňany, p. Sobolčík, tel.: 731 575 652
Herna Bar U Biskupa, Heydukova 24, tel.: 777 180 155
Herna-Bar Safari, Augustina Křížka, Vodňany, tel.: 777 970 973

Kavrány:

Kavárna Colombina Zeyerovy sady 963, tel.: 383 383 106,
Kavárna Mozart, náměstí Svobody 21, tel.: 383 382 299

Ostatní:

Lahůdky – občerstvení, náměstí Svobody 10, tel.: 383 382 060
Rychlé občerstvení "U Ambrože", Majerova 149, tel.: 775 282 303

NETOLICE:
Restaurace: Restaurace Domino, Václavská 125, tel.: +420 388 324 668
Restaurace V Podloubí, Mírové nám., tel.: +420 388 324 670
Restaurace u Hulešů, Mírové nám. 52, tel.: +420 388 324 705
Restaurace Rychta, Staré Město 131, tel.: +420 388 324 603
Restaurace Podroužek, tel.: +420 388 324 460
Restaurace v zatáčce, Obecní ulice 67, Netolice, tel.: +420 777 293 715
Cukrárny:

Cukrárna – Ilichová, Gregorova ul. 5, Netolice
Cukrárna na zámku Kratochvíle: pouze v sezoně

Ostatní:

Bufet – lahůdky Bromová, Mírové nám., tel.: +420 602 125 856
Bistro u Draka, Mírové nám., tel.: +420 388 324 611
Občerstvení – statek Grejnarov

PROTIVÍN:
Restaurace: Restaurace Blanice, Masarykovo náměstí 16, tel.: 774720044
Restaurace R-erko, Mírová 27
Restaurace U Provazníka, Mírová 142, tel.: 602 590 386
Restaurace U Roubené studny, Chvaletice, tel.: 737 714 969
Staročeská hospoda U Strnadů, Jiráskova 150, tel.: 382 252 383

Cukrárna:

Cukrárna Modrá Hvězdička

Ostatní:

Bufet Srdíčko

BAVOROV:
Restaurace: Hotel Šumava, Chmelenského 116, tel.: 383 390 328
Restaurace Q, náměstí Míru, tel: 604 273 187

Příloha 11 – Přehled tras na Vodňansku
Název
Východiště
okruhu
okruhu
1. Cesta na Lomec
Vodňany
2. Okolím Chelčic
Chelčice
3. Chráněná příroda Vodňanska
Vodňany
4. Krajinou spisovatele Josefa Holečka
Vodňany
5. Za českým Ikarem
Vodňany
6. Severovýchodně od Vodňan
Číčenice
7. Po cyklotrasách na Bílou Hůrku
Vodňany
8. Libějovické zámky
Vodňany
9. Za lidovou architekturou
Vodňany
10. Magický vrch Hrad – okruh ze Skočic
Skočice
11. K Žižkově mohyle
Ražice
12. Kestřanské tvrze
Ražice
13. Z Vodňan do Protivína – podél Blanice
Vodňany
14. Naučnou stezkou Na břehu Blanice
Protivín
Protivín
15. Z Protivína s písničkam přes Malitece
k Tálínskému rybníku
16. Protivínská naučná stezka Zelendáry
Protivín
Protivín
17. Malby a verše českého baroka
v Albrechticích nad Vltavou
18. Heřmaň – rodná obec básníka J. Čarka
Protivín
19. Kdyby byl Bavorov
Bavorov
20. Na hrad Helfenburk
Bavorov
21. Novogotický zámek v Dubu
Bavorov
22. Kaple a kapličky – krásy severozápadním
Bavorov
okolí Bavorova
23. Ze Strunkovic nad Blanicí k Zlatému potoku Strunkovice nad
Blanicí
24. Přes keltské valy na renesanční klenot
Netolice
Zámek Kratochvíli
25. Do sídla Malovců
Netolice
26. Jihozápadně od Netopíc – po hrázích rybníků Netolice
27. Rozkvetlé sady u Lhenic
Netolice
28. Krásy jihočeských vesnic
Netolice
29. Malebnou krajinou Netolicka
Netolice
30. K Blanskému lesu
Netolice

zdroj: Oberfalcer, 2006

Délka
okruhu
23 km
12,5 km
22 km
14,5 km
19,5 km
12,5 km
34 km
14,5 km
18,5 km
7 km
14,5 km
15 km
16 km
25,5 km
21 km
13 km
32 km
20 km
10 km
17 km
17,5 km
22,5 km
16 km
14 km
19,5 km
9,5 km
20,5 km
31,5 km
16 km
33 km

Mapová příloha trasy 19 - Kdyby byl Bavorov...
Trasa: Bavorov - Svobodná hora - Vodňanské Svob. Hory - Svinětice - Útěšov - Štětín
– Bavorov (10 km)

zdroj: www.vodnany.eu

Mapová příloha trasy 1 - Cesta na Lomec
Trasa: Vodňany - Chelčice - Lomec - Libějovické Svobodné Hory - Vodňanské
Svobodné Hory - Pražák – Vodňany (23 km)

zdroj: www.vodnany.eu

Mapová příloha trasy 4 - Krajinou spisovatele Josefa Holečka
Trasa: Vodňany - kolem rybníků - Pražák - Stožice - Chelčice – Vodňany (14,5 km)

zdroj: www.vodnany.eu

Mapová příloha trasy 16

- Protivínská naučná stezka "Zelendárky"

Trasa: Protivín - naučná stezka "Zelendárky" – Protivín (13 km)

zdroj: www.vodnany.eu

Příloha 12 – Tradiční výlovy rybníků na Vodňansku

zdroj: www.blanet.cz

zdroj: www.blanet.cz

zdroj: www.blanet.cz

Příloha 13 – Vodňanské rybářské dny
XVIII. Vodňanské rybářské dny 17. 5. 2008
Typ akce: 18. ročník tradičních rybářských dnů
Datum: Sobota 17. května 2008 od 8:00 hod. do13:00 hod. (v jednání je prodloužení
doby prodeje do 18:00 hod.)
Místo: Náměstí - Vodňany
Parkování: Na vyhrazeném parkovišti u vlakového nádraží cca. 400 m od stánku.
Vjezd na náměstí nejpozději do 7:30 hod. následný odjezd od 13:00 hod.
Program: hry a soutěže pro děti, lidové kapely, šermíři
Návštěvnost: V loňském roce se akce zúčastnilo cca 6 000 až 7 000 lidí, vstup zdarma.
POZOR! Novinka – je zajištěna „mokrá varianta“. V případě nepříznivého počasí se trh
neuskuteční na náměstí, ale ve všesportovní hale. Diváci jsou o tom informováni na
plakátech.

Příloha 14 – Dotazník
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního
ruchu v Českých Budějovicích
DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI
1) Odkud pocházíte (okres, stát)………………………………………………………
2) Co je cílem Vaší cesty………………………………………………………………
3) Jakým způsobem jste se dopravil/a do regionu:
□ osobním automobilem
□ vlakem
□ autobusem
□ motocyklem
4) Délka Vašeho pobytu je:
□ jeden den nebo méně
□ 1 – 3 dny
□ 4 – 7 dní

□ 8 – 14 dní
□ 15 dní a víc

5) Kde jste ubytován/a po dobu pobytu:
□ bez ubytování
□ v hotelu
□ v campingu
□ u přátel

□ u rodiny
□ penzion
□ chata

6) Jste v destinaci:
□ sám/sama
□ s přáteli

□ s rodinou
□ jinak…………………………………

7) Jste v destinaci poprvé:
□ ano

□ ne

8) Pro návštěvu jste se rozhodl/a na základě:
□ vlastní zkušenosti
□ reklamy v hromadných oznamovacích
□ doporučení známých nebo příbuzných
prostředcích
□ nabídky cestovní kanceláře
□ jiné…………………………………
9) Informace o destinaci, které jste měli k dispozici byly:
□ vyčerpávající
□ částečně dostatečné
□ dostatečné
□ nedostatečné
10) Příčina Vaší návštěvy:
□ poznávání památek
□ poznávání přírody
□ poznávání místních tradic a folkloru
□ pěší turistika

□ cykloturistika
□ mototuristika
□ táboření/kempování
□ jiné…………………………………

11) Označte prosím spokojenost s poskytovanými službami cestovního ruchu:
□ ano
□ ne vybavenost ubytovacích zařízení
□ ano
□ ne vybavenost stravovacích zařízení
□ ano
□ ne vybavenost sportovních zařízení
□ ano
□ ne chování personálu a místních obyvatel k návštěvníkovi
12) Doporučíte návštěvu svým známým:
□ ano

□ ne

13) Co Vám v destinaci chybí, popř. co byste změnili:
……………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................................................
.....................
14) Ohodnoťte prosím úroveň nabídky cestovního ruchu v destinaci:
Faktor

výborné

průměrné

nevyhov
ující

Kvalita životního prostředí
Kvalita přírodního
prostředí
Dopravní dostupnost
Služby informačních
center a propagace
Možnosti výletů
Kulturní vyžití
Obchodní vybavenost
Sportovní vyžití
Starostlivost o historické
památky

15) Osobní údaje:
Pohlaví: □ žena

□ muž

Vzdělání:

□ střední

Věk:

□ základní
□ do 30 let

□ do 55 let

□ vysokoškolské

□ 55 a víc

Děkuji Vám za Váš čas a velmi se cením Vaší spolupráce!

