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ÚVOD 

„If there is magic on this planet, it is contained in water.“ 

LOREN EISELEY 

Voda je nenahraditelná, drahocenná, jedine�ná. Pro �lov�ka je nepostradatelná a tak je 

samoz�ejmé, že se o ni zajímám. Má nes�etn� mnoho druh� užití. P�edstavuje d�ležitou 

složku naší výživy, stala se životním prost�edím pro mnoho významných vodních živo�ich�, 

funguje jako zdroj energie, využíváme ji jako dopravní prost�edek, poskytuje prostor pro 

rekreaci a v neposlední �ad� je spot�ebovávána pro možnosti zotavení. Jejího blahodárného 

ú�inku si byli v�domi lidé již od nepam�ti. Využívali ji známí lé�itelé – od nejslavn�jšího 

antického léka�e a otce medicíny Hippokrata, až po zakladatele p�írodního lé�itelství 

Vincenze Priessnitze. Od té doby se zdravotnictví orientuje na více zp�sob� lé�ení pomocí 

vody.  

Voda je užívána všemi sv�tovými pr�mysly a ve spojení s pr�myslem cestovního ruchu je 

velkou atraktivitou a turisty vyhledávaným cílem. Proto se také stává hlavní ekonomickou 

aktivitou. M�že zaru�it národnímu hospodá�ství uspokojivé p�íjmy a zam�stnat dostate�né 

množství lidí. Její hodnota ale není jen ekonomická, ale i ekologická. Denn� se setkáváme se 

zne�išt�nou vodou, která zp�sobuje zna�né škody všem, kte�í jsou na vod� závislí. Musíme si 

uv�domit, že sv�tové zásoby vody nejsou nevy�erpatelné, proto je nutné tyto zdroje chránit a 

zbyte�n� jimi neplýtvat. 

Záleží jen na �lov�ku, jak se zachová k p�írodním zdroj�m a moud�e je využije ve všech 

dostupných sm�rech, protože je to dar s tak�ka nevy�íslitelnou hodnotou. 
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1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁ	SKÉ PRÁCE 

Jestliže chceme mít úsp�ch, musíme se dob�e vyznat v �ešené problematice, stanovit hlavní 

problém, dopracovat se ur�itými metodami k výsledk�m a dosažené výsledky zhodnotit tak, 

aby vedly k námi stanovenému cíli, který jsme si ur�ili na samém za�átku práce. 

V této bakalá�ské práci je užíváno primárních a sekundárních informací, které byly vhodným 

zp�sobem t�íd�ny, �len�ny a následn� aplikovány do jednotlivých tématických �ástí  

práce. Pro základní metodický postup bylo uplatn�no analytické šet�ení a syntetická analýza. 

1.1. Metodika zpracování bakalá�ské práce 

Základem pro vypracování této bakalá�ské práce se stala osnova práce a �ádný �asový 

harmonogram odevzdání práce. Následn� došlo ke shromaž�ování pot�ebných informací 

z literatury a dalších zdroj�. Pro praktickou �ást bylo využito vlastního vyhodnocení 

statistických dat, vývoj událostí z graf� a z dalších údaj�. 

Tyto primární a sekundární informace byly dále zpracovávány následujícími metodami: 

� Analýzou – myšlenkový postup, spo�ívající v rozložení poznávaného problému na 

jednotlivé �ásti, s cílem vymezení podstatných znak�. 

� Syntézou – sjednocení, systémový souhrn, postupné získávání poznatk� do jednoho 

celku, �ímž si vytvo�íme p�edstavu o zkoumaném problému. 

1.2. Cíl bakalá�ské práce 

P�írodní zdroje bohužel lidská síla p�íliš neovlivní, musíme se spoléhat pouze na co nejlepší 

p�evzetí a využití tohoto p�írodního bohatství. 

Cílem bakalá�ské práce je analýza možností užívání vody v cestovním ruchu �eské republiky 

v rámci rekreace a vyhodnocení sou�asné situace v oblasti využití vody jako p�írodního 

zdroje zem� pro cestovní ruch. Následují doporu�ení získaná studiem vhodných materiál� a 

vyhodnocením statistických dat práce, která povedou ke zlepšení pozice cestovního ruchu. 

Celkov� je tedy cílem vytvo�ení uceleného obrazu o využití vody v pr�myslu cestovního 

ruchu v�etn� souvisejících problém�. 
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TEORETICKÁ �ÁST 

2. CESTOVNÍ RUCH 

2.1. Pojem cestovní ruch 

V dnešní moderní spole�nosti považujeme cestovní ruch (dále CR) za význa�ný sektor 

ekonomiky �eské republiky (dále �R). Dle definice WTO1 je cestovní ruch definován jako 

„…�innost osoby, cestující ve volném �ase na p�echodnou dobu do místa mimo její trvalé 

bydlišt�, a to za jiným ú�elem, než je vykonávání výd�le�né �innosti v navštíveném míst�.“

Stanovenou dobou chápeme v mezinárodním cestovním ruchu jeden rok, v domácím 

cestovním ruchu šest m�síc�. Výd�le�ná �innost nesmí být založená na trvalém �i 

p�echodném pracovním pom�ru, ale to nevy�azuje služební, obchodní a jiné cesty s pracovní 

motivací, které jsou hrazené z titulu pracovního pom�ru u zam�stnavatele v míst� bydlišt�

nebo firmy. [4] 

P�sobení cestovního ruchu se pozd�ji odrazí v odlišných oblastech: 

� v ekonomice, 

� v životní úrovni obyvatel, 

� v ekologii, 

� v mezilidských vztazích. [2] 

2.2. Rozd�lení cestovního ruchu 

CR známe z praktické stránky v r�zných druzích a formách, které se stále m�ní z d�vodu 

každodenní zm�ny požadavk� ú�astník� cestovního ruchu a výrobních možností nabídky, 

proto není jednoduché jej up�esnit.  

Jestliže recenzujeme cestovní ruch podle motivace ú�astníku nebo pro cíl, kv�li kterému 

cestují a tak p�echodn� bydlí na jiném území, mluvíme tedy o druzích cestovního ruchu: 

rekrea�ní CR, sportovní CR, myslivecký CR, kulturní CR, láze�ský CR, zdravotní CR, 

kongresový CR, stimula�ní CR. [4]

                                                
1 Sv�tová organizace cestovního ruchu (WTO) – speciální agentura OSN pro oblast cestovního ruchu 
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3. CR SPOJENÝ S VYUŽITÍM VODY V �R 

3.1. Rekrea�ní cestovní ruch 

Rekrea�ní cestovní ruch, neboli recreation, je specifický pasivním i aktivním odpo�inkem 

v ur�itém naturálním prost�edí, kdy klademe cíl své cesty restituci fyzických a psychických 

sil. Pobyt je vhodným slou�ením p�írody s rekrea�ními �innostmi a má kladný vliv na duševní 

stav �lov�ka. Rozlišujeme formu individuálního rekrea�ního cestovního ruchu a rodinné 

rekreace, jejíž podobu si �lenové rodiny sestavují sami ve vlastních nebo vyp�j�ených 

za�ízeních, nebo jim ji sestaví zprost�edkovatel. 

�ástí rekrea�ního cestovního ruchu je tématický cestovní ruch (thematic tourism), který se 

specializuje na uspokojení odborných a rekrea�ních pot�eb. [4] 

Jezera 

Jezerem bývají ozna�ovány v�tší stojaté vody. Jedná se prakticky o vodní nádrže, které nelze 

vypustit. �lení se na p�írodní a um�lá jezera. �eská republika bohužel nedisponuje mnoha 

p�írodními jezery, podstatnou �ást tvo�í jezera um�lá. [10] 

Klasifikace jezer: 

� Podle chemických vlastností vody 

� Podle zp�sobu vzniku 

� Podle jejich p�ítok� a odtok� [1] 

Rybníky 

Jedná se o um�le vytvo�ená vodní díla, nep�íliš hluboké. Hloubka dosahuje v�tšinou 

maximáln� dvou metr�. [10] 

	eky 

�eky �adíme mezi p�irozené vodní útvary, v�tší než potoky. �eky rozlišujeme dle délky toku 

(od pramene až k ústí), pr�toku nebo rozlohy povodí. 

K p�ehrazení �ek slouží tzv. jezy (nazývány také splavy, stavy, hat�), které jsou využívány ke 

stabilizaci vodní hladiny. V sou�asnosti slouží jezy zejména pro ú�ely vodní turistiky. 
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Pr�plavy (kanály) 

�ast�ji ozna�ován jako kanál. Je to um�le vytvo�ená vodní cesta, která propojuje r�zná vodní 

díla. Tyto cesty byly budovány již v minulosti. 

P�ehrady (vodní nádrže) 

P�ehrady p�izp�sobují p�irozený nestálý vodní režim pr�tok� pot�ebám spole�nosti a 

prost�edí. Jejich budování je pro využití vody nezbytné. Pokud hovo�íme o celku zahrnující 

nádrže, p�ehradu, p�eliv, výpusti a p�ípadn� další objekty, užívá se pojmu vodní dílo2. [11] 

Vodní díla jsou podle vodního zákona3 definována jako „…stavby, které slouží ke vzdouvání a 

zadržování vod, um�lému usm�r�ování odtokového režimu povrchových vod, k ochran� a 

užívání vod, k nakládání s vodami, ochran� p�ed škodlivými ú�inky vod, k úprav� vodních 

pom�r� nebo k jiným ú�el�m sledovaným tímto zákonem.“ [37] 

Obr. 3.1 Rozd�lení vodní nádrže 

1 – nádrž  6 – výpust  

2 – pravý b�eh  7 – vývar  

3 – levý b�eh   8 – návodní líc  

4 – koruna hráze  9 – vzdušní líc  

5 – p�eliv   

Pramen: [11] str. 7 

Nejvyšší po�et nádrží z hlediska celkového objemu (mil. m3) má St�edo�eský kraj s  po�tem 

16 nádrží o celkovém objemu 1362,45 mil. m3. Dále je to pak Ústecký kraj s 13 nádržemi o 

objemu 399,65 mil. m3 a Jiho�eský kraj se 7 nádržemi o objemu 393,51 mil. m3.  

Seznam p�ehrad v jednotlivých krajích – viz p�íloha �. 1. 

Koupališt�

Jako koupališt� m�že být ozna�eno místo u vody nebo poblíž vody, kde m�žeme vodní 

plochu a plochy v blízkosti vody bez omezení využívat a voln� se zde pohybovat. Koupališt�

                                                
2 Vodní dílo – obecn� je vodním dílem možné ozna�it každou stavbu, která slouží k zadržování, jímání, vedení 
nebo jinému nakládání s povrchovou vodou �i podzemní vodou. 
3 Zákon �. 254/2001 Sb. ze dne 28. �ervna 2001, o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�. 
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d�líme na p�írodní (výskyt zejména v obcích) a um�lá koupališt� (v�tšinou ve m�stech). 

Jejich dostupnost je velmi snadná, ale �asto bývá problémem nevyhovující stav (sociální 

za�ízení, �istota vody) a nedo�ešená doprovodná infrastruktura (šatny, ob�erstvení).  

Vody, využívané ke koupání ve volné p�írod� rozd�lujeme na:  

� povrchové vody využívané ke koupání (tzv. koupací oblasti) – nemají provozovatele, 

jsou využívány v�tším po�tem rekreant�. V �R je celkem 132 takových oblastí. 

� koupališt� ve volné p�írod� – rekrea�ní zázemí s provozovatelem. V �R je okolo 130 

koupališ	 ve volné p�írod�. [38] 

V sou�asnosti dochází k velkému vzestupu budování aquapark�. Jedná se o um�le vystav�ný 

komplex bazén�, bazénk�, brouzdališ	, skluzavek, tobogán�, vodotrysk�, gejzír� a dalších 

zábavních vodních atrakcí. Výjimkou nejsou ani sauny, r�zné relaxa�ní zóny a samoz�ejmostí 

je možnost ob�erstvení. Návšt�va aquapark� je v�tšinou možná v pr�b�hu celého roku. 

Podzemní vody 

Podle J. Reichholfa (1998, s.130) je podzemní vodou „…veškerá voda, která se shromaž�uje 

nad nepropustnými vrstvami a pomalu odtud vytéká nebo se hromadí v místech, kde je terén 

plochý, pop�. tvo�í proláklinu.“ Této vod� jsou neustále dodávány srážky, které se vsakují do 

zem�. Voda je využívána jako zdroj pitné vody, tvo�í tém�� 20 % sv�tové zásoby sladké vody.  

Podzemní voda se m�že objevit ve form�: 

� Absorp�ní (voda, která je z �ásti absorbována do hornin) 

� Kapilární (voda, která se nachází v prostoru mezi zemským povrchem a hladinou 

podzemní vody) 

� Gravita�ní (voda, jejíž kapky se slu�ují pomocí gravita�ní síly) [7] 

Jedním z nejnavšt�vovan�jších tok� podzemních vod v �eské republice je �eka Punkva. 

Punkva je ponorná �eka v okrese Blansko. �ást toku této �eky, která dosahuje asi 29 

kilometr�, protéká podzemím Moravského krasu4, kde bývají po�ádány plavby na �lunech. 

                                                
4 Moravský kras – r. 1956 vyhlášena chrán�ná krajinná oblast. Je tvo�ena vápenci, celková vým�ra dosahuje 94 
km2
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3.2. Sportovní cestovní ruch 

Ozna�ován jako sport tourism, je pobyt v p�írod� s aktivním provád�ním sportovních aktivit 

s p�edpokladem ur�itého fyzického stavu. 

Sou�ástí je dobrodružný cestovní ruch (adventure tourism) jako touha po n��em neznámém, 

neobjeveném, se zám�rem prožít dobrodružství. [4] 

Vodní turistika 

Vodáctví je omezeno na vhodné úseky vodních tok�.  

Na vhodných vodních plochách lze provozovat nejr�zn�jší vodní sporty, nap�.: 

� Rafting – sjezd divokých �ek na širokých nafukovacích plavidlech. Provoz jen na 

omezeném po�tu míst, v �eské republice nejsou p�íznivé podmínky pro provozování 

raftingu. 

� Windsurfing a veslování – jižní �echy (Vltava), jižní Morava (Dyje) 

� Jachting – p�i tomto sportu se pohybujeme na vod� na plachetních lodích, které jsou 

hnány sílou v�tru. 

� Kiteboarding – velmi rychle se rozvíjí. Jedná se o jízdu po vod� na speciáln�

upraveném prkn� za využití tahu vzduchu, který se opírá do speciálního sportovního 

nástroje. 

Nejp�ízniv�jší �eky pro sjezd: 

� Jižní �echy – Vltava, Otava, Lutnice 

� St�ední �echy – Sázava  

� Západní �echy – Oh�e  

� Východní �echy – Orlice  

� Severní Morava – Morava  

3.3. Rybá�ský cestovní ruch 

Rybá�ský cestovní ruch, zvaný také fishning tourism, je charakteristický chytáním ryb nebo 

potáp�ním. Je považován za sou�ást mysliveckého cestovního ruchu (hunting tourism). 

Provozovatelé t�chto druh� cestovního ruchu musí uctívat platné zákony spojené s ochranou 

p�írody, které vymezují podmínky pro myslivost a rybá�ství. St�ílení zv��e a lov ryb podléhají 

kontrole a poplatk�m. [4] 
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V �R nalezneme n�co p�es 24 tisíc rybník� a nádrží. Je registrováno 2000 rybá�ských revír�, 

p�i�emž rekrea�ní rybolov dosahuje asi 340 tisíc �len�. 

Rybá�ství se d�lí na: 

� Produk�ní rybá�ství 

� Hospoda�ení v rybá�ských revírech. 

Z legislativního hlediska rybá�ství upravuje zákon �. 99/2004 Sb.5 [37] 

Organizace, která sdružuje sportovní rybá�e v �echách a na Morav�, se nazývá �eský 

rybá�ský svaz (dále �RS). V zastoupení Moravy existuje Moravský rybá�ský svaz (dále 

MRS), který však nemá v této organiza�ní struktu�e vedoucí postavení.  

Organiza�n� se �RS d�lí na 7 územních svaz� (m�sta Prahy, St�edo�eský, Jiho�eský, 

Západo�eský, Severo�eský, Východo�eský a Severomoravský). Územní svazy se dále �lení 

na místní organizace, které v sou�asnosti dosahují po�tu 481.  

Obr. 3.2 �RS a jeho územní svazy 

Pramen: [21] cit.  21.3.2011 
Mezi hlavní �innosti �RS pat�í výkon rybá�ského práva, ochrana rybá�ských revír�, pé�e o 

životní prost�edí a �istotu vod, vzd�lávací a informa�ní �innost, práce s d�tmi a mládeží a 

sportovní lov ryb. 

Jednotlivci zabývající se rybolovem jsou p�i výkonu rybá�ského práva omezeni na ur�itou 

oblast, ur�itý druh ryb a ur�itý zp�sob oprávn�ní k tomuto výkonu. Jsou jim vydávány 

rybá�ské lístky a povolenky k rybolovu. Výdejem povolenek je oprávn�n �RS. [21] 

                                                
5 Zákon o rybníká�ství, výkonu rybá�ského práva, rybá�ské stráži, ochran� mo�ských rybolovných zdroj� a o 
zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Jezera (viz kapitola 3.1.1) 

V �eských vodách žije více než 60 druh� ryb, chovatelsky využívaná je však asi jen �tvrtina 

t�chto druh�. Všechny tyto druhy mají však velký význam z hlediska sportovního rybolovu.  

Nejoblíben�jší druhy ryb v �eské republice v systematickém uspo�ádání – viz p�íloha �. 2. 

[12] 

Rybníky (viz kapitola 3.1.2) 

Rybníky sloužící pro výchov ryb jsou v�tšinou na podzim vypoušt�ny k p�ezimování bez 

vody. Výjimku tvo�í rybníky pro chov pstruh�, ty se nevypouští a mají vodu celý rok. [10] 

3.4. Láze�ský cestovní ruch 

Nej�ast�jším projevem láze�ského cestovního ruchu (spa tourism) je prevence zdravotními a 

lé�ebnými aktivitami pod odborným léka�ským dohledem. Tato prevence musí být 

vykonávána ve volném �ase. Využívá se p�írodních lé�ivých zdroj�, dietního stravování a 

rehabilitace. V láze�ských m�stech dochází i k významnému rozkv�tu láze�ského kulturního 

a spole�enského vyžití, což efektivn� ovliv�uje láze�skou lé�bu. [4] 

Lázn� jsou definovány takto: 

� P�írodní lé�ivé lázn� – soubor zdravotnických a dalších za�ízení sloužících 

k poskytování láze�ské pé�e na míst�, které má takový stav, který odpovídá 

požadavk�m provozování láze�ské pé�e. 

� Láze�ské místo – území, které se vyzna�uje existencí p�írodních lé�ivých lázní. 

P�írodní vodní zdroje 

Tyto vody jsou sou�ástí p�írodních lé�ivých zdroj� (dále PLZ): 

� Jódobromové vody – mají vliv na tká� cévního a pohybového systému, použití pro 

lé�bu cévních �i neurologických nemocí, pro nemoci pohybového ústrojí, uplat�uje se 

i p�i kožních a gynekologických problémech, užívá se ve form� koupelí, inhalací nebo 

zábal�. 

� Radonové vody – protizán�tlivý a analgetický efekt, zlepšení hybnosti kloub�, posílení 

obranyschopnosti lidského organismu, pozitivní ú�inek v rámci ustálení krevního 

tlaku, dokonalejší prokrvení, použití formou koupelí. 
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� Sirné vody – prosp�šné p�sobení v oblasti pohybových a kožních nemocí, uplatn�ní 

také proti zán�tlivosti kloub�, revmatické, mimokloubní a svalové p�sobení, efektivní 

odstran�ní lupenky, akné, použití v podob� koupelí. 

� Termální vody – prevence p�i poruchách pohybového ústrojí, gynekologických 

problémech, potížích zažívání, kožních a kardiovaskulárních chorobách, potížích 

dýchání, neplodnosti, problémy s funk�ností ledvin a nervovém vyp�tí. 

� Uhli�ité vody – pozitivní vliv na srdce, krevní ob�h, cévy, nervové ústrojí a pohybový 

systém. [30] 

  

Významné lázn�

V sou�asnosti je �eským inspektorátem lázní a z�ídel evidováno 35 láze�ských míst. Z toho 

24 vzniklo p�i pramenech lé�ivých vodních zdroj� a v 8 místech p�isp�l ke z�ízení výskyt 

peloid�.  

Nejvýznamn�jší �eské lázn� s jednotlivým popisem – viz p�íloha �. 3. 

Obr. 3.3 P�ehled láze�ských míst 

Pramen: [40] cit. 20.1.2011 

Lé�ebné lázn�

Lé�ebné lázn� jsou registrovaným zdravotnickým za�ízením, která jsou odlišná tím, že k lé�b�

užívají místní PLZ. 

Lé�ebné láze�ské za�ízení musí spl�ovat �ady podmínek definovaných v láze�ském zákon� �. 

164/2001 Sb. a v zákon� �. 160/1992 Sb. o zdravotní pé�i v nestátních zdravotnických 

za�ízeních. [39] 
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4. �ESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ HYDROLOGIE 

4.1. Území �eské republiky 

�eská republika leží ve st�ední Evrop�. Není obklopena mo�em, jedná se tedy o stát 

vnitrozemský. Sousedí s N�meckem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. 

Území �eské republiky zaujímá plochu 78 864 km2, po�et obyvatel se blíží �íslu 10,5 

milionu. Hustota zalidn�ní – 130 obyv./km2. Hlavním m�stem je Praha. [5] 

Z geografického hlediska je �eská republika rozd�lena na 14 administrativních celk�, které 

jsou �ízeny krajskými samosprávami. Z historického hlediska naši republiku tvo�í území 

�ech, Moravy a Slezska. Tyto území si až do sou�asnosti zachovali p�írodní, kulturní a 

folklórní charakter. [40] 

�eská republika je protkána významnými evropskými �ekami, proto d�líme její území podle 

odtoku vod do kompetentních mo�í, a to: 

� Severního, 

� Baltského 

� a �erného mo�e. 

Mezi hlavní toky republiky pat�í Labe, Vltava, Morava, Dyje, Odra a Opava. [37] 

V d�sledku velké povodn� roku 1966, kdy bylo uznáno, že práce kolem vodních tok� a také 

pé�e o n� byla hrub� nedosta�ující, proto vzniká 1. 7. 1966 �editelství vodních tok�, které se 

dále �lení na 6 základních organiza�ních jednotek – tzv. správce povodí. 

Správci povodí jsou pov��eni spravováním vodních tok� a vodních d�l, které jsou na tocích 

vystav�ny, ve v�tšin� p�ípad� ozna�ujeme správce jako „povodí“ (Povodí Labe, Povodí 

Vltavy, Povodí Oh�e, Povodí Odry, Povodí Moravy). [6] 

Menší vodní toky spadají pod Zem�d�lskou vodohospodá�skou správu6 a Lesy �R. Tyto 

subjekty pracují pod úst�edním správním orgánem, kterým je Ministerstvo zem�d�lství a 

starají se o 94 % délky vodních tok� v �eské republice. [37] 

                                                
6 Zem�d�lská vodohospodá�ská správa – z�ízena r. 2001 Ministerstvem zem�d�lství �R jako organiza�ní složka 
státu, navazuje na �innost Státní meliora�ní správy, zabezpe�uje výkon správy drobných vodních tok� [45] 
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Obr. 4.1 Správci vodních tok�

Pramen: [45] cit. 4.2.2011 

4.2. Turistické regiony a turistické oblasti �eské republiky 

P�i takovém �len�ní se využívá marketingový p�ístup (zam��ený na uspokojování pot�eb a 

p�ání zákazník�). �eská republika je tedy rozd�lena na turistické regiony a jejich dalším 

územním d�lením nalezneme turistické oblasti.  

Podle agentury CzechTourism7 je turistický region definován jako „…územní celek, jehož 

nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návšt�vnost. 

Potenciál území vytvá�í vhodné p�edpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky 

produkt� cestovního ruchu s d�razem na p�íjezdový cestovní ruch a pro vybrané z nich jsou 

sou�ástí národních produkt�.“ V letech 1998 – 1999 bylo vymezeno 15 turistických region�, 

roku 2010 došlo k p�erozd�lení na region� 17 (Východní Morava, Královéhradecko). Mapa 

aktuálního rozd�lení turistických region� – viz p�íloha �. 4.   

Podle této agentury také definujeme turistickou oblast jako „…Územní celek specifických 

potenciálem p�evážn� stejných p�írodních, resp. kulturn�-historických podmínek a vlastností 

pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytvá�í vhodné p�edpoklady 

pro realizaci konkurenceschopné nabídky produkt� cestovního ruchu se zam��ením p�edevším 

na domácí cestovní ruch.“ Turistické regiony se d�lí na menší celky, tzv. turistické oblasti, 

kterých je v �R momentáln� 40. Popis oblastí se specifiky – viz p�íloha �. 5. [19] 

                                                
7
�eská centrála cestovního ruchu (CzechTourism) – státní p�ísp�vková organizace Ministerstva pro místní 

rozvoj, z�ízena roku 1993 pro ú�el propagace �R v zahrani�í i tuzemsku jako atraktivní turistické destinace. 
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4.3. Turistická dopravní infrastruktura 

Bez dopravy by ve své podstat� cestovní ruch nemohl existovat. Doprava umož�uje propojení 

dvou míst (oblastí), kdy se každé z nich nachází v jiném prostoru. K cestám do nejr�zn�jších 

destinací8 je využíváno více druh� dopravních prost�edk�. 

Vodní doprava 

Jedná se o p�epravu ú�astník� cestovního ruchu dopravními prost�edky – plavidly – po 

vodních cestách. Pro tento p�ípad dopravy musí existovat vhodné vodní plochy (�eky, jezera, 

nádrže). V �R má bohužel tato doprava tak�ka zanedbatelný význam, zvlášt� kv�li omezené 

dostupnosti. Další nevýhodou je malá p�epravní rychlost. Mezi výhody m�žeme ur�it� za�adit 

fakt, že se jedná o nejlevn�jší druh dopravy s tak�ka minimálním vlivem na životní prost�edí. 

O rozvoj vodní dopravy se v �R stará �editelství vodních cest, Ministerstvo dopravy a spoj�

�R a v n�kterých p�ípadech také podniky Povodí. [2] 

Pro cestovní ruch obecn� je d�ležitá zvlášt� dopravní dostupnost (dále také hustota dopravní 

sít�, dosažitelnost cílové destinace �i dopravní hustota), která CR ovliv�uje. [8] 

P�edpoklady pro existenci vodní dopravy: 

1. vodní cesty 

2. dopravní prost�edky 

3. p�ístavy9

Zvláštní kategorií, kterou lze využívat vodní cesty v rámci rekreace, je osobní vodní doprava. 

V tomto p�ípad� jsou poskytovány tyto služby: 

� vyhlídkové plavby – plavby za ú�elem poznání, možnost pr�vodce 

� rekrea�ní plavby – spojeno s doprovodními službami 

Služby, které jsou spojovány s osobní vodní dopravou, v �R poskytuje �eská plavba labská 

(Vltava, Labe), Evropská vodní doprava Praha a Pražská paroplavební spole�nost (lod�

Šumava a Vyšehrad). [2] 

                                                
8 Destinace - geografický prostor, který si turista vybírá jako cíl své cesty. 
9 P�ístav - místo, které slouží k dlouhodobému kotvení plavidel. Jeho sou�ástí m�že být p�j�ovna lodí, opravna 
lodí, ob�erstvení, atd. [16] 
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Rekrea�ní plavby 

� Labe v severních �echách – mezinárodní trasa (zejména pro p�epravu), p�ístavišt� – 

Roudnice nad Labem, Lovosice.

� St�ední Polabí – vnitrozemská cesta využívaná nákladní dopravou, rekrea�ní charakter 

je velmi nízký.

� Vltava – vnitrozemská vodní cesta, vyskytují se zde osobní lod� a sportovní plavidla, 

mnoho míst vhodných ke kotvení.

� Vltava a Praha – osobní a sportovní plavby, atraktivní okolí, sjízdné celoro�n�.

� Vltavské nádrže – cesta po hladin� p�ehradních nádrží (Slapy, Kamýk nad Vltavou, 

Orlík, Ko�ensko, Hn�vkovice).

� Nádrž Lipno – nádrž s nejv�tší plochou v �R, osobní lodní doprava (trasa Lipno – 

Horní Planá) a sportovní plavba (windsurfing, jachting), za silného v�tru zákaz plaveb. 

[25]

� Ba��v kanál na Morav� – turistická vodní cesta, celkem 50 most� a 11 pevných 

sjezd�, provoz omezen plavebními komorami, za�átek provozu – „odemykání 

plavební sezóny“ (1.5.), konec provozu – „zamykání plavební sezóny“ (28.10.). 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Ba	ova kanálu a vodní cesty na �ece 

Morav� p�ijalo dne 20. 1. 2011 usnesení, kde schválilo vybudování p�ístavu v obci 

Babice. Plánované návrhy výstavby p�ístavu v Babicích viz p�íloha �. 6 [16] 

Graf 4.1 P�íjezdy v mezinárodním CR 2009 

Pramen: [19] cit. 20.1.2011 

Vodní doprava zaujímá pouhých 7 % p�íjezdového CR. Je tak druhou nejmén� využívanou 

volbou dopravního prost�edku. Doprava m�že být ale i cílem celé cesty, v p�ípad�, že 

p�edstavuje hlavní nápl� cestovního ruchu. Nap�íklad cesty rodinnými karavany �i 

automobily po speciálních mototuristických trasách nebo i tzv. cruising10. 

                                                
10 Cruising - v �R jsou to rekrea�ní plavby na vodních plochách (nap�. parníky na Lipn�, na Brn�nské p�ehrad�) 
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4.4. P�edpoklady rozvoje cestovního ruchu v �R 

P�írodní podmínky 

Mají významnou roli pro ur�ení tzv. p�írodního rekrea�ního potenciálu – pro využitelnost 

p�írodních zdroj� a podmínek pro cestovní ruch. 

Rozhodující faktory: 

� Reliéf – r�zné možnosti využití pro rekreaci  

� Klima – základní prvek pro p�edpoklad rekreace. Významný vliv na CR – sezónnost.  

� Vodstvo – pro dlouhodobou rekreaci11 využívány p�edevším mo�e a jezera, pro 

víkendový odpo�inek �eky a vnitrozemské vodní plochy.  

� Fauna a flóra – podstatn� menší vliv na rekreaci. Flóra dotvá�í pouze celkový dojem 

krajiny, fauna se na CR váže nap�. v podob� myslivosti (vymezení loveckých a 

rybá�ských revír�, národních park� a rezervací) 

Dalším p�edpokladem rozvoje cestovního ruchu jsou kulturn� – historické, socioekonomické 

a realiza�ní podmínky. [3] 

P�írodní atraktivity 

Atraktivitou je ojedin�lá vlastnost nebo také zvláštnost, kterou je ur�itá oblast cestovního 

ruchu pro její návšt�vníky p�itažlivá, dominantní. V �R je 6 biosférických rezervací a 12 

památek zapsaných do seznamu UNESCO.  

Obr. 4.2 P�ehled památek a biosférických oblastí UNESCO 

Pramen: [37] cit. 19.3.2011 

                                                
11 Nejvýznamn�jší postavení má v tomto sm�ru St�edozemní mo�e (koncentruje se zde tém�� polovina 
mezinárodního cestovního ruchu). 



   23

PRAKTICKÁ �ÁST 

V praktické �ásti své práce se soust�edím p�edevším na význam vody a její nejhodnotn�jší 

využití pro cestovní ruch �eské republiky. Cestovní ruch spojený s využitím vody je 

sezónní záležitostí, proto se specializuji jen na nejd�ležit�jší oblasti vyhledávané turisty. 

Veškeré informace jsou se�azeny s logickou návazností na �ešenou problematiku. 

5. REKREA�NÍ AKTIVITY U VODY V P	ÍROD


Rekrea�ní (také relaxa�ní) aktivity u vody ozna�ují �innosti, kterým se turisté aktivn� �i 

pasivn� v�nují ve svém volném �ase za ú�elem dosažení oddechu. P�i takových �innostech se 

turista uvolní, zbaví se únavy a stresu. 

Obr. 5.1 Letní rekreace a turistika u vody - st�ediska 

Pramen: [13] 

Dle J. Vystoupila jsou rekrea�ní vodní plochy rozd�leny podle své významnosti do dvou 

kategorií na: 

� st�ediska nadregionálního významu 

� st�ediska lokálního významu 
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Aby bylo st�edisko neregionáln� významné, je nutná existence nadpr�m�rné nabídky 

poskytovaných služeb a sportovního vyžití alespo� u dvou letních st�edisek. Pro lokální 

význam st�ediska pln� posta�uje existence ubytovacího za�ízení v blízkosti vodní plochy.  

Na základ� tohoto jednoduchého d�lení je v �R zaznamenáno 15 st�edisek vodních ploch 

nadregionálního významu a 89 vodních ploch významu lokálního. [13] 

5.1. Chata�ení, chalupa�ení 

Velký rozmach chata�ení �i chalupa�ení byl zaznamenán v období normalizace. Tento 

„koní�ek“ je však �asov� pom�rn� náro�ný, ale i p�esto touha lidí po odpo�inku a odsunu 

z m�sta do p�írody zvít�zila. �asto bývá ozna�ován jako „CR mimo ve�ejné formy“. Jedná se 

o rekreaci, která je vázána na vlastní rekrea�ní objekt.  

Podle V. Zapletalové (2007, str. 9) je chatou „…jednoduchá, malá stavba v p�írod� nebo 

mimo m�sto, kterou si vlastník vlastnoru�n� vystav�l a která �asto využívá recyklované nebo 

r�zn� levn� dostupné materiály“. Na rozdíl od chaty, chalupou m�že být venkovský objekt, 

�asto i n�kolik stovek let starý, který byl v p�vodním smyslu vybudován jako venkovské 

hospodá�ství k trvalému obydlení. [14] 

Nevlastníme – li chatu, je možnost vybrat si takový typ dovolené z pestrých nabídek 

cestovních kancelá�í. Pronajímají se chaty a chalupy v�tšinou bez ohledu na po�et osob, kdy 

bývá p�ipo�ítán k cen� pouze poplatek za spot�ebu energie. V sou�asnosti jsou 

nejvyhledávan�jší chaty a chalupy v oblasti �ek, rybník� a dalších vodních ploch. I když tento 

trend po rozsáhlých povodních v roce 1997 a 2002 za�al hrub� upadat, dnes je tato rekreace 

velmi op�t vyhledávaná a žádaná. 

Pro srovnání cenové relace jsem vybrala nabídky cestovní agentury Alka Travel a cestovní 

kancelá�e Tour Trend. Tento výb�r je zcela náhodný a slouží pouze pro srovnání. 
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Tab. 5.1 Nabídka pronájmu chat a chalup CA Alka Travel a CK Tour Trend 

Pramen: vlastní šet�ení 

V cen� chat pro 6 osob usp�la více spole�nost Alka Travel, kde ubytování na 1 osobu na 

týden vychází v p�epo�tu o 225 K� levn�ji než u spole�nosti Tour Trend. Naopak Tour Trend 

m�že nabídnout koupání v bezprost�ední blízkosti chaty, což chata na Berounsku nenabízí. 

Agentura Alka Travel je také výhodn�jší v rámci pronájmu chalupy, kdy ubytování na 1 

osobu na týden vychází o 594,5 K� levn�ji než u spole�nosti Tour Trend. V tomto p�ípad� jde 

také o výhodu ubytování v blízkosti vodního zdroje.

5.2. Ryba�ení 

Všude tam, kde jsou vodní plochy, se provozuje ryba�ení. P�vodn� to bylo nutností kv�li 

zdroji obživy, dnes se však jedná o formu rekrea�ní. 

Pokud se chceme stát �lenem �RS, pak je nutné: 

� Navštívit místní organizaci �RS 

� Podat p�ihlášku  

� Absolvovat test pro získání prvního rybá�ského lístku a p�ijetí za �lena 

Po úsp�šném absolvování testu místní organizace �RS vydá: 

� Osv�d�ení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybá�ského lístku 

� �lenskou legitimaci (nutno zaplatit zápisné a �lenský poplatek) [21] 

Alka Travel   Chata Chalupa 

  Lokalita Berounsko Jeseníky 
  Vzdálenost od vody 500 m 3 m 
  Kapacita 6 osob 8 osob 

  Cena/týden 6990 7990 

  Cena/týden/os. 1 165,0 K� 998,8 K�

Tour Trend   Chata Chalupa 

  Lokalita Benešovsko Horní Be�va 
  Vzdálenost od vody 3 m 500 m 
  Kapacita 6 osob 9 osob 

  Cena/týden  8340 14340 

  Cena/týden/os. 1 390,0 K� 1 593,3 K�
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Graf 5.1 Vývoj �lenské základny �RS v letech 1990 - 2010 

Pramen: [21] cit. 20.3.2011 

Po�et �len� registrovaných �RS je od roku 2007 stabilizovaný. Rok 2008 je zaznamenán jako 

rok s nejvyšším po�tem registrovaných �len�. Rozmezí let 1990 – 1993 m�lo spíše klesající 

tendenci, avšak v letech 1993 – 2005 zájem o registrace rybá�� postupn� nar�stá. 

Tab. 5.2 Cena povolenek a rybá�ských lístk� pro rok 2011 

  Druh Ro�ní - dosp�lí Ro�ní - mládež, ZTP Ro�ní - d�ti 

Celosvazová povolenka MP 1 800 K� 1 200 K� 600 K�

  P 1 900 K� 1 300 K� 650 K�

Celorepubliková povolenka MP 2 700 K� × × 

�RS +  MRS P 3 000 K� × × 

Doba Cena lístku

1 rok 100 K�
3 roky 200 K�

10 let 500 K�
Pramen: [21] cit. 17.3.2011 

Ceny rybá�ských povolenek rozlišujeme podle rybá�ských revír� – pstruhové (P), 

mimopstruhové (MP). Pak jsou také rozlišovány ceny �RS a MRS, kdy si jednotlivé územní 

svazy stanovují ceny samostatn�, p�i�emž mohou být zpracovány i do podrobn�jších kategorií 

než uvádím. Pro jednodušší orientaci uvádím jen ceny povolenek celosvazových a 

celorepublikových. 

Dle § 13 odst. 8 zák. �. 99/2004 Sb. rybá�ský lístek vydává obec s rozší�enou p�sobností 

podle místa bydlišt� žadatele. Osoba provád�jící rybolov je povinna mít jej u sebe (dle § 13 

odst. 7 zák. �. 99/2004 Sb.).  Vydává se na dobu 1, 3 nebo 10 let ode dne vydání. [21] 
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Rybá�ské závody 

Získat informace o rybá�ských závodech není opravdu jednoduché, jsou to v�tšinou jen 

zlomky toho, co nás zajímá. N�co málo m�žeme najít na internetu, n�co na výv�sních 

tabulích rybá�ských svaz�, n�co v rybá�ských �asopisech. Rybá�i i turisté zajímající se o tyto 

akce jsou bohužel informováni nedostate�ným zp�sobem. 

Techniky ryba�ení provozované na závodech: 

� Plavaná – základní technika lovu. Umíst�ní p�irozené nástrahy do libovolné hloubky. 

� Položená – také ozna�ováno „lovem na t�žko“. Technika, kdy je nástraha p�idržována 

vlastní vahou nebo olov�nou zát�ží. 

� Feeder – moderní technika lovu ryb. Nástraha je p�idržována krmítkem, které svým 

obsahem láká ryby na nástrahu. 

� P�ívla� – p�i lovu dravých ryb. Návnadou je um�lá nástraha, která má simulovat 

pohyb živo�icha, který je potravou dravé ryb�. 

� Muška�ení – p�i sportovním lovu ryb. Nástraha = um�lá muška. Etický zp�sob lovu 

ryb (není nutné zabíjet jiné živo�ichy pro ulovení ryby). [44] 

Tab. 5.3 Rozpis rybá�ských závod� na m�síc �erven 2011 

�erven 2011

Od 
Do

Za�átek
Konec

Název akce
M�sto 
Kraj

Typ 
Kategorie

Technika

04.06.2011
04.06.2011

6,00 
16,00 

Malšovický kapr 
IV. ro�ník

Hradec Králové
Královéhradecký

Rekrea�ní
Významné

Plavaná
Položená

18.06.2011
18.06.2011

05:30 
18:00 

GP V�elín 2011 -
závod v lovu 
kapr�

B�eclav
Jihomoravský

Prestižní
Grand 
Prix

Plavaná
Feeder
Položená

25.06.2011
25.06.2011

7,00 
14,00 

T�ebo�ský kapr 
2011

Žíte�-Chlum u 
T�ebon�
Jiho�eský

Rekrea�ní
Významné

Plavaná
Feeder
Položená

Pramen: [43] cit. 17.3.2011 

Získáno z webových stránek „rybarskezavody.unas.cz“, které evidují databázi všech závod�

(od Mistrovství �R až po místní rekrea�ní závody). Uvedeno pouze pro názorný p�íklad 

rozpisu rybá�ských závod na m�síc �erven roku 2011. 

Cestovní kancelá�e specializující se na rybolov:  

� ALBA TOUR,  

� CK EDEN,  

� CK COMPEX – PLUS,  
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� FLY TACKLE,  

� CK PEPA, a další.  

Tyto cestovní kancelá�e jsou zam��eny na rybá�skou turistiku, zejména pak na sportovní 

rybolov. �R bohužel nemá nejvhodn�jší podmínky pro tento druh rekreace, proto jsou 

zájezdy soust�ed�ny p�edevším do severních zemí (hlavn� Norsko). 

5.3. Vodní sporty 

Provoz vodních sport� je ideální a velmi oblíbený zvlášt� v p�ímo�ských státech, �R není 

vybavena p�íliš rozsáhlými prostory vodních ploch. P�esto jsou vodní sporty v sou�asnosti 

hojn� vyhledávanou rekreací i v domácím CR, p�estože jejich provozování v mnoha 

p�ípadech není jednoduchou záležitostí. Existuje možnost vyhledat pomoc lektor�, absolvovat 

kurzy. Ve v�tšin� p�ípad� je nutné používat speciální nástroje �i pom�cky a nosit speciální 

od�v. Musíme se také �ídit bezpe�nostními pokyny a podmínkami provozních �ád� p�ehrad a 

um�lých vodních nádrží, které jsou k provozu vodních sport� ur�eny. 

Windsurfing 

Windsurfing je v �R velmi populární.  Existují t�i možnosti jak s tímto sportem za�ít. 

M�žeme zvolit samostudium, pomoc zkušen�jšího �i absolvovat windsurfingovou školu. 

Školy windsurfingu jsou z�ejm� nejspolehliv�jší technikou i vzhledem k �asové náro�nosti. 

Lze je vyhledat tak�ka u všech v�tších vodních ploch, v �R jsou to: 

� Nechranice,  

� Nové Mlýny,  

� Lipno a Rozkoš. 

Jachting   

Vodní plocha, na níž jsou vodní sporty provozovány, má své pokyny. Je vydáván provozní 

�ád. Pro názorný p�íklad jsem vybrala provozní �ád jachting klubu Mohelnice – viz p�íloha �. 

7. Sou�ástí provozního �ádu je úvodní ustanovení, které vymezuje umíst�ní areálu a jeho 

ur�ení pro konkrétní aktivity. �ízení plavidel, povinnosti kormidelníka a osádky lod� a 

vymezení nehod lze najít ve všeobecných ustanoveních pro provoz na vodní ploše. Následují 

všeobecné povinnosti, protipožární opat�ení, zásady první pomoci a d�ležitá telefonní �ísla. 
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P�ípady výjime�ných událostí a p�ípadné pokyny náleží pod zvláštní ustanovení. Záv�re�ná 

ustanovení ur�ují konkrétní kontrolu areálu, odpov�dné osoby za škody a samoz�ejm� adresu 

organizace. Dodržování provozních �ád� je d�ležité, zvlášt� kv�li prevenci p�ed úrazy. 

Vodní lyžování 

Vodní lyžování lze provozovat v areálech vodního lyžování na stojatých i tekoucích vodách 

s užitím speciálního vybavení. D�lí se na 3 disciplíny: slalom, triky a skok. Pro každou 

z disciplín jsou ur�eny specializované lyže.  

Lokality pro vodní lyžování:  

Ústí nad Labem – Brná (Labe), rybník Skali�ka (okres Znojmo), Hlu�ín – p�ehrada, Orlická 

p�ehrada, Kostelec u Jihlavy – rybník, Písník M�lice (okres P�elou�), p�ehrada Hracholusky, 

Hradec Králové – sm�r Jarom��, M�lice (pískovna) u P�elou�e, Stráž pod Ralskem – p�ehrada 

Horka, Vrané (Vltava), Vranovská p�ehrada, K�enek – Praha východ (okres Brandýs nad 

Labem). [23]

Plavání 

Plavání je nejprimitivn�jší rekrea�ní aktivita. V sou�asnosti existuje mnoho druh� kurz� za 

ú�asti školených pracovník� a dohledu plav�ík�. 

Nejznám�jší plavecké zp�soby: 

� Prsa – poloha na b�iše, rukama a nohama se odrážíme do stran. 

� Kraul – tém�� vodorovná poloha ve vod�, nejrychlejší plavecký zp�sob. 

� Motýlek – poloha na b�iše za využití delfínového vln�ní. 

� Znak – poloha na zádech, ruce pracují jako p�i kraulu. 

Potáp�ní 

D�líme na sportovní šnorchlování, volné potáp�ní na zádech a potáp�ní s p�ístrojem. 

Skoky do vody 

Jedná se o skoky z prkna, které jsou zakon�eny dopadem do vody.  

Pravidla: 

� Skokanské prkno (1 m, 3 m) 

� Skokanská v�ž  
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Skoky do vody jsou akrobatické skoky náro�né na provedení pro laiky. Jsou za�azeny do 

programu olympijských her, mistrovství sv�ta, Evropy a také �R. 

5.4. Vodácká turistika 

Sjížd�ní �ek �i nejr�zn�jších �í�ek se v �R �adí mezi velmi oblíbené sporty. Vodáctví je 

omezeno pouze v národních parcích. 

Obr. 5.2 Aktuální sjízdnost �ek v �R 

Pramen: [42] cit. 24.3.2011 

Vodácké CK a CA: 

� CK Cvok 

� CK POVODA 

� CK PE�EJ tours 

� CK RA - Zlín 

� CA Dronte, … 

Srovnávací nabídka: 

V této srovnávací nabídce se soust�edím na vyhodnocení finan�n� výhodn�jší situace 

vodáckého zájezdu pro skupinku 10 osob (v�k 18 – 25 let) z Uherského Hradišt�, kte�í cht�jí 

sjížd�t Vltavu v období od 17. – 23. 7. 2011.  Ubytování jsem zvolila v kempu Na Pískárn�

v obci V�t�ní (nachází se 7 km od �eského Krumlova).  
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Nabídka m�že být za�ízena individuáln� nebo zprost�edkovan� nap�. p�es CK PE�EJ tours.  

1. Individuální zajišt�ní zájezdu 

Vlakové spojení:  

17. 7. 2011 Odkud/kam P�íjezd Odjezd Spoj 
 Uherské Hradišt�  6:07 Os 12271 
 Kunovice 6:10 6:34 Sp 1722 
 Brno, hl. n. 8:33 9:20 R 662 

�eské Bud�jovice 13:49 14:07 Os 8121 
  �eský Krumlov 14:56     
Cena 252 K�    

Autobusové spojení: 

�eský Krumlov, a. n.  15:21 33015159 
  V�t�ní 15:33     
Cena 12 K�     

Cena za služby na 1 osobu: 

� Doprava (zpáte�ní): (252 + 12) × 2 = 528 K�/osoba 

� Ubytování:  

- osoba ve stanu: 55 K�/noc � 6 nocí × 55 K� = 330 K�/osoba 

- stany po p�ti osobách (stan/60 K�/noc) � 6 nocí × 60 K� = 360 K�/1 stan � 720 

K� za 2 stany � 720 K�/10 osob = 72 K�/osoba 

� Stravování v�. rezervy: strava pro 1 osobu na 1 den cca 250 K��

250 K� × 7 dn� = 1750 K�/osoba 

� Zap�j�ení kanoe: 150 K�/den/osoba � 7 dn� × 150 K� = 1050 K�/osoba 

  

 Celková cena na 1 osobu: 

528 K� + 330 K� + 72 K� + 1750 K� + 1050 K� = 3730 K�/osoba

2. Zprost�edkované zajišt�ní zájezdu CK PE�EJ tours 

Podrobnosti k zájezdu od CK PE�EJ tours a orienta�ní program viz p�íloha �. 8. 

Doprava p�es CK je autobusová z Olomouce. Musíme tedy skupinku 10 osob 

z Uherského Hradišt� p�epravit do Olomouce. 

Vlakové spojení: 

17. 7. 2011 Odkud/kam P�íjezd Odjezd Spoj 
 Uherské Hradišt�  6:52 Ex 524 
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  Olomouc, hl. n. 8:06     
Cena 54 K�     

  

Cena za služby na 1 osobu: 

� Cena zájezdu 3690 K�/osoba

� Doprava (zpáte�ní): 54 × 2 = 108 K�/osoba

� Stravování v�. rezervy: strava pro 1 osobu na 1 den cca 250 K��

250 K� × 7 dn� = 1750 K�/osoba 

  Celková cena na 1 osobu: 

 3690 K� + 108 K� + 1750 K� = 5548 K�/osoba

Pramen:[18, 28] + vlastní šet�ení 

Veškeré ceny za dopravu jsou uvedeny se skupinovou slevou pro 10 osob ve v�ku 18 – 25. 

Sleva je uplat�ována následovn� – první a druhý cestující obdrží slevu 25 %, t�etí až desátý 

cestující obdrží slevu 50 % bez ohledu na v�k. Po srovnání kone�ných cen vychází 

individuální zajišt�ní zájezdu levn�ji o 1818 K�. Tuto �ástku však nepovažuji za výhodn�jší 

z hlediska programu celého zájezdu, protože nabídka CK je zajímav�jší, sou�ástí programu a 

ceny je krom� dopravy a jiného základní vodácký výcvik s instruktorem, návšt�vy 

nejr�zn�jších atraktivit, výlety. Cena individuáln� zajišt�ného zájezdu zahrnuje pouze 

dopravu, ubytování, stravu a p�j�ku kanoí. Osobn� bych volila zájezd zprost�edkovaný 

cestovní kancelá�í. 

5.5. Ba��v kanál 

Ba	�v kanál je využíván pro možnosti plavby, turistiky i cykloturistiky. Délka kanálu 

dosahuje v sou�asnosti 53 km. 
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Obr. 5.3 Morava a Ba��v kanál - mapa vodní cesty 

Pramen: [25] cit. 22.3.2011. 

Možnosti plavby: 

1. Velká výletní lo�

K dispozici je 6 lodí pro 30 – 60 osob. V�tšinou využívány pro p�epravu v�tších skupin osob 

(školní výlety, kluby d�chodc�, firemní výlety, …). 

Pravidelné plavby - jízdní �ád a odjezdy výletní lodi Danaj 

Jízdní �ád, odjezdy Cesta tam Cesta zp�t Km

Veselí nad Moravou 10:00 17:00 0 

Vnorovy jez – k�ížení s �ekou Moravou Nezastavuje se Nezastavuje se 4,5

Strážnice - skanzen 12:00 15:00 8,2

Ceník jízdného Cesta tam Cesta tam i zp�t

Dosp�lí 180,- K� 240,- K�

D�ti ( 3 – 15 let ) 100,- K� 120,- K�

Jízdní kolo 30,- K�  60,- 

Pro p�íklad okružní plavby uvádím výletní lo� Danaj, která kotví v p�ístavu ve Veselí nad 

Moravou. Plavby na této lodi jsou provozovány v kv�tnu a �ervnu každou ned�li, v �ervenci a 

srpnu každou st�edu, sobotu a ned�li. Kv�li velkému zájmu se doporu�uje rezervace p�edem. 

Je možné objednat pro skupinky lidí také individuální programy, nap�. Veselské kole�ko, 

vinná plavba, pivní plavba, lodí za historií, atd. 

Každý p�ístav má své vlastní výletní lod� s vlastními druhy program�. 
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2. Malý motorový �lun 

Laminátový motorový �lun, jehož obsaditelnost je maximáln� 5 osob. K vedení je nutné 

vlastnit oprávn�ní k �ízení motorových lodí. Nutnost objednávky p�edem, pronájem �iní asi 

500 K� na hodinu. 

3. Hausbót  

Tzv. obytná lo�, turisty velice vyhledávané plavidlo. Hausbót m�že turista po proškolení 

v p�j�ovn� �ídit sám. V�tšinou konstruovány pro 4 – 6, pop�. 12 osob. Sou�ástí výbavy 

hausbót� jsou l�žka, va�i�, základní nádobí, WC, atd. 

K zap�j�ení jsou 3 hausbóty:  

� Zapa – obsaditelnost 10/15 osob, rozm�ry 11,2 × 4 m 

1.5. - 27.9.   rezerva�ní záloha na plavbu  

víkend (pá - ne) 15.900,- 8.000,- 

minitýden ( po - �t) 18.900,- 10.000,- 

týden (po - ne) 31.900,- 16.000,- 

� Manon – obsaditelnost 4/6 osob, rozm�ry 6,5 × 2,5 m 

1.5 -  27.9.

víkend (pá - ne) 6 800  

minitýden ( po - �t) 6 800  

týden (po - ne) 12 800 

� Pohoda – obsaditelnost 8/12 osob, rozm�ry 8,4 × 3 m 

1.5. - 27.9.   rezerva�ní záloha na plavbu  

víkend (pá - ne) 10.900,- 6.000,- 

minitýden ( po - �t) 10.900,- 6.000,- 

týden (po - ne) 17.900,- 9.000,- 

Uvedenými typy hausbót� disponuje pouze p�ístav ve Veselí nad Moravou. Každý další 

p�ístav na Ba	ov� kanálu pronajímá své vlastní hausbóty (nap�. p�ístav Uherské Hradišt� – 

hausbóty Karavela a Laura, p�ístav Spytihn�v – hausbóty Áda, Klasika, Mašinka, Supra, 

Katamaran, Balinka a Triton, …). Ceny za pronájem hausbót� jsou obdobné jako v uvedeném 

p�íkladu p�ístavu ve Veselí nad Moravou, liší se pouze dle možnosti obsazení. 

4. Nemotorový �lun  

Možnost pronájmu kanoe, kajaku �i veslice. Nemotorové plavidla pat�í k nejrozší�en�jším 

pro rodinnou i sportovní vodní turistiku. Cena jeho zap�j�ení se pohybuje okolo 200 K�

na hodinu. [16, 17] 



   35

6. REKREA�NÍ AKTIVITY S MATERIÁLN
-TECHNICKÝM 

ZÁZEMÍM 

Materiáln� – technická základna pat�í mezi podmínky rozvoje cestovního ruchu v dané 

oblasti. Jedná se p�evážn� o ubytovací a stravovací úsek, možnosti dopravy, sportovní a 

rekrea�ní zázemí, sí	 obchod� a nejr�zn�jších služeb, poskytnutí zdravotních služeb a 

bezpe�nostní podmínky. Zajišt�ní takového zázemí není jednoduché, je nutné zajistit 

dostate�né investice a také vhodnou pracovní sílu v podob� po�tu zam�stnaných osob, kte�í 

budou usilovat o kvalitní provozování uvedených služeb. [9] 

6.1. Láze�ská za�ízení 

�eská republika je mimo�ádn� bohatá na minerální prameny, které jsou využívány pro 

ozdravné ú�ely již od nepam�ti. 

V �R je 35 láze�ských míst, z toho: 

� 24 láze�ských míst využívá k lé�bám minerální prameny 

� 8 láze�ských míst využívá peloidy  

� 3 láze�ská místa využívají p�íznivé klimatické podmínky 

Graf 6.1 Podíl využití lé�ebných metod na láze�ských za�ízeních 

68%

23%9%

Minerální prameny

Peloidy 

Klima

Z celkového po�tu 35 láze�ských za�ízení využívá k lé�bám celých 68 % minerální prameny. 

23 % z lázní využívá peloidy a pouhých 9 % p�íznivé klima. Tento fakt dokazuje ú�innost 

minerálních vod, které se v �R používají nejen k lé�b�, ale také k nejr�zn�jším relaxa�ním 

aktivitám. 
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Procedury spojené s využitím minerálních �i termálních vod: 
1. koupele – africká xylopová koupel, aromaticko – relaxa�ní koupel, bylinná koupel, 

calmonalová koupel, celková ví�ivá koupel, floating, ho�e�natá koupel, jódová koupel, 

kombinovaná koupel, koupel se solí z Mrtvého mo�e, koupele p�ísadové, minerální 

koupele, p�ísadové koupele, perli�ková koupel, rašelinová, slatinná �i bahenní koupel, 

rubínová koupel, smaragdová koupel, solfatanová koupel, st�ídavé koupele nožní, 

šlapací koupel, uhli�itá koupel, ví�ivá koupel. 

2. balneoterapie – založena na využití termální vody

3. masáže – hydrojet – mechanická masáž, hydromasáž, hydroxeur, podvodní masáž, 

radonová masáž,  

4. inhalace – minerální vody zlepšují funkci sliznice dýchacích cest,

5. bazény – lé�ebné cvi�ení v bazénu, 

6. pitná kúra – opakované pití minerálních vod dle p�edpisu léka�e.

7. st�iky – skotské st�iky 

8. vodolé�ba – 5 typ� vodolé�by dle zdravotního stavu. Sou�ástí je rehabilita�ní bazén.

9. whirpool – skupinová ví�ivá láze� s relaxa�ním ú�inkem. [31] 

Tab. 6.1 Po�et lé�ebných výkon� v letech 2007 - 2009 

Po�et výkon� celkem zm�na 
Druh výkonu 

2007 2008 2009 2007 - 2009
% 

zm�na 

Minerální a termální koupele 2175360 2052196 2019741 -155619 -7,15% 
Peloidní výkony 1076889 1049817 963568 -113321 -10,52% 
Ostatní výkony s použitím PLZ 1740639 1760717 1929467 188828 10,85% 
Vodolé�by a masáže 3379583 3313061 3431324 51741 1,53% 
Rehabilitace 3368981 3299254 3040882 -328099 -9,74% 
Elektrofyzikální výkony 2180821 2224564 2372587 191766 8,79% 
Inhalace 1386123 1399011 1371647 -14476 -1,04% 
Um�lé koupele 794105 789040 783873 -10232 -1,29% 

Jiné výkony 2460927 2372959 2262520 -198407 -8,06% 
Pramen: [41] cit. 27.4.2011 + vlastní výpo�ty 

V roce 2007 jsou nej�ast�jším láze�ským lé�ebným výkonem r�zné druhy vodolé�by a 

masáží, u nichž byl zaznamenán ve sledovaném období nárust o 1,53 %. Toto se opakuje i 

v roce 2008 a s nejvyšším po�tem 3431324 výkon� i v roce 2009. Nejv�tší procentuální 

zm�na období byla zaznamenána u ostatních výkon� s použitím PLZ – celkem o 10,85 %. 

Naopak nejv�tší pokles sledujeme u peloidních výkon� – pokles o 10,52 %. 
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6.2. Aquaparky a aquacentra 

Obr. 6.1 Mapa rozložení aquapark� a aquacenter v �R 

V �eské republice je v sou�asné dob� vystav�no 29 aquapark�. Dle administrativního �len�ní 

– v každém kraji je minimáln� 1 aquapark. Nejv�tším po�tem 4 aquapark� se pyšní 

Moravskoslezský kraj. Celkem 3 aquaparky jsou v t�chto krajích: hl. m�sto Praha, 

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a St�edo�eský kraj. 2 aquaparky jsou v krajích: 

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj a nov� vystav�ný aquapark Zlínského kraje 

v Uherském Hradišti (na map� v �erveném ráme�ku). 

Mezi nejoblíben�jší aquaparky �eska pat�í Aquapark Babylon Liberec, Aquapark Vyškov a 

AquaPalace – Aquapark �estlice, který svou sv�tovou úrovní všechny dosavadní centra �R 

p�ekonává (nejv�tší aquapark ve st�ední Evrop�). 

Dopl�kové služby aquapark�: 

Sauny, spa – wellness, pedikúra, manikúra, kade�nictví, fitness, rehabilitace, solária, 

stravování, ubytování, prodejny plavek, aj. 

Aquapark UH 

P�estavba celého areálu za�ala koncem školního roku 2009. Rekonstrukce byla ukon�ena 

v listopadu 2010 a poprvé se mohli návšt�vníci t�šit z atrakcí nového sportovn� – relaxa�ního 

centra 21. 12. 2010. Tento aquapark uvádím zám�rn� – byl to dlouho o�ekávaný komplex 

orientovaný na sport i relaxaci a jist� ho využijí obyvatelé, návšt�vníci i studenti pobývající 

v Uherském Hradišti pro zpest�ení volných chvil.

Areál je rozd�len na 3 zóny: 

1. ZÓNA 1 - nachází se zde plavecký bazén, d�tský výukový bazén a parní kabina. 
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2. ZÓNA 2 – nachází se zde zábavný bazén, d�tské brouzdališt�, výplavový bazén a 

tobogány (x tube12, black hole). 

3. ZÓNA 3 – wellness centrum. 

Otevírací doba: 

ZÓNA 1 ZÓNA 2 ZÓNA 3 

PO - PÁ 
6:00 - 7:45 
10:00 - 21:30 

10:00 - 21:30 14:00 - 21:30 

SO - NE 8:00 - 21:30 8:00 - 21:30 14:00 - 21:31 

Vodní aktivity pro návšt�vníky:  

Aqua aerobic, aqua step, aqua tae – bo, aqua zumba, plavání t�hotných, vanové plavání 

kojenc�, baby plavání, plavání d�tí, plavání dosp�lých, plavecká škola, plavecký oddíl, 

potáp��ský a jachta�ský klub (�íjen – b�ezen). 

Podle ankety (viz p�íloha �. 9) je 62 % zákazník� s aquaparkem velmi spokojeno, 14 % 

spokojeno a 24 % zákazník� nespokojeno. Aby Uherské Hradišt� zregulovalo po�et 

nespokojených zákazník�, m�lo by usilovat o co nejv�tší a nejlákav�jší propagaci nového 

centra a p�edevším poskytovat co nejkvalitn�jší služby. [15]. 

Vybrala jsem 3 aquaparky na porovnání cenové relace: AquaPalace – Aquapark �estlice, 

Aquapark Olomouc (otev�en 1. 6. 2009) a nejnov�jší Aquapark Uherské Hradišt�.  

Tab. 6.2 Cenová relace vybraných aquapark�

  M�sto 1 hod. 2 hod. 3 hod. celý den 

Dosp�lý AquaPalace Praha 200 K� 310 K� 360 K� 530 K�
  Aqua Olomouc 130 K� 130 K� 230 K� 350 K�

  Aquapark UH 90 K� 160 K� 230 K� 230 K�

Dít� 7-15 AquaPalace Praha 140 K� 190 K� 210 K� 290 K�
  Aqua Olomouc 90 K� 90 K� 150 K� 250 K�

  Aquapark UH 90 K� 160 K� 230 K� 230 K�

Dít� 4-6 AquaPalace Praha 140 K� 190 K� 210 K� 290 K�

  Aqua Olomouc 40 K� 40 K� 75 K� 150 K�

  Aquapark UH 0 K� 0 K� 0 K� 0 K�

Student, senior AquaPalace Praha 170 K� 245 K� 285 K� 390 K�
  Aqua Olomouc 110 K� 110 K� 190 K� 320 K�

  Aquapark UH 80 K� 140 K� 200 K� 200 K�
Pramen: vlastní šet�ení 

                                                
12 X tube – nejdelší tobogán v �R. Jeho délka je 185,6 m. 
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Tyto aquaparky mají otev�eno tém�� všechny od 10:00 do cca 22:00. Ve všech m�žeme 

uplatnit studentské slevy a jsou vytvá�eny výhodné ceny pro rodiny. Aquaparky také nabízí 

možnosti zakoupení permanentek, jejichž výhodou jsou slevy na vstupném, vstup bez �ekání 

na odbavení na recepci, aj. 

Když opominu studentské a rodinné slevy (kv�li pochopiteln�jší názornosti) a v aquaparku 

bude chtít strávit celý den �ty��lenná rodina – 2 dosp�lí, 2 d�ti (6,15): 

� AquaPalace Praha: 530 × 2 + 290 + 290 = 1640 K�  

� Aqua Olomouc: 350 × 2 + 250 + 150 = 1100 K�

� Aquapark UH: 230 × 2 + 230 + 0 = 690 K�

Nejvýhodn�jší cenu ur�it� získáme v Uherském Hradišti, o 950 K� levn�jší než v Aquapalace 

Praha. Berme ovšem v potaz, že AquaPalace Praha pat�í mezi nejv�tší aquaparky v Evrop�, 

kde se nachází 3 paláce (palác relax, palác poklad�, palác dobrodružství), které nabízí 

mnohem rozsáhlejší možnosti zábavy a relaxace než aquaparky v okresních m�stech. 

6.3. M�stská a venkovská letní koupališt�

Koupališt�m je taková vodní plocha, která má provozovatele a u níž je vybírán vstup. Musí 

být vymezeny plochy pro koupání a odpo�inek 

Zahájení a ukon�ení provozu 

Dle vyhlášky �. 135/2004 Sb. koupací sezónou je „vzhledem ke klimatickým podmínkám 

�asový úsek, obvykle od za�átku �ervna do konce srpna.“ Koupací sezónou u koupališ	 tedy 

rozumíme dobu, ve které je provozováno. Tato doba se ur�uje individuáln� pro každé 

koupališt�. 

Provozovatel 

Provozovatelem je osoba, která má za koupališt� zodpov�dnost, na své náklady sleduje 

kvalitu vody a zabezpe�uje ostatní služby na b�ehu. Povinnosti provozovatele jsou stanoveny 

zákonem �. 258/2000 Sb. a vyhláškou �. 135/2004 Sb. 

Povinnosti v areálu p�írodního koupališt�: 

� Sledovat jakost vody v koupališti  

� Odb�ry vzorku zahájit nejpozd�ji 14 dní p�ed zahájením koupací sezóny 

� Údržba a úklid prostor koupališt�

� Denní m��ení – barva, pH, viditelné plovoucí ne�istoty 
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� Evidence výsledk� kontrol jakosti vody vést po dobu min. 5 let 

Povinnosti v areálu um�lého koupališt�: 

� Nošení pracovních od�v�

� M��ení chloru, teploty vody a vzduchu (teploty uvád�t na viditelné místo) 

� Stanovit maximální po�et návšt�vník�

� U vchodu umístit návšt�vní �ád 

� Pr�b�žné �išt�ní bazénu 

� Evidence výsledk� kontrol jakosti vody vést po dobu min. 5 let [38] 

Pro srovnání výše vstupného jsem zvolila um�lé koupališt� v Moravských Bud�jovicích 

(MB), p�írodní koupališt� v Ostrožské Nové Vsi (ONV) a aquapark v Uherském Hradišti. 

Tab. 6.3 Výše vstupného a otevírací doba vybraných koupališ�

  um�lé koupališt� MB p�írodní koupališt� ONV Aquapark UH 
Otevírací doba 9:00 - 20:00 9:00 - 19:00 10:00 - 21:30 

Vstupné      
- dosp�lý 55 K� 40 K� 230 K�

- dít� do 15 let 35 K� 25 K� Do 6 let zdarma, 230 K�
Pramen: vlastní šet�ení 

Nejlevn�jší cenou disponuje bezpochyby p�írodní koupališt� v Ostrožské Nové Vsi. Není zde 

bohužel možnost využít permanentek, což naopak v Moravských Bud�jovicích lze. V areálu 

MB se nachází velký plavecký bazén, d�tský bazén s tobogánem, brouzdališt�, tobogán, 

sportovní h�išt� a houpa�ky. V MB je možnost parkování zcela zdarma. P�írodní koupališt�

v Ostrožské Nové Vsi m�že nabídnout pouze sportovní h�išt� a skluzavku, ale je zde 

parkování za 40 K�. Výše vstupného v aquaparku v Uherském Hradišti mnohonásobn�

p�evyšuje ceny vstupu koupališ	, i když se jedná ve všech p�ípadech o ceny celodenního 

vstupu. Toto srovnání je tedy spíše orienta�ní vzhledem k množství atrakcí a možností využití 

nejr�zn�jších sportovn� – rekrea�ních prost�edk� aquaparku. 

Tab. 6.4 Návšt�vnost koupališt� MB 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

kv�ten, �erven 6575 1919 8219 2321 9814 14651 2044 3909 2020 5791 5324 
�ervenec 15789 22936 1687 12279 10380 12592 8238 8425 21460 10962 6751 

srpen, zá�í 33930 11500 23564 10692 8952 25833 12793 2374 583 6147 5728 

CELKEM 56294 36355 33470 25292 29146 53076 23075 14708 24063 22900 17803
Pramen: [34] cit. 22.4.2011 
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Graf 6.2 Návšt�vnost koupališt� MB v grafickém aparátu 
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Návšt�vnost koupališt� ro�n� podstatn� klesá i p�es neustálé rekonstrukce a novinky v areálu. 

Toto m�že být ovlivn�no p�edevším m�nícím se po�asím. Nejv�tší zaznamenaná návšt�vnost 

za sledované období byla v roce 1998 s celkovým po�tem návšt�vník� 56294 za koupací 

sezónu. Naopak nejnižší návšt�vnost prob�hla v roce 2005 s po�tem návšt�vník� 14708, což 

je o 41586 návšt�vník� mén� než v roce 1998. Nejvyšší návšt�vnost z hlediska m�síc� byla za 

kv�ten a �erven v roce 2003, za m�síc �ervenec v roce 1999, za srpen a zá�í v roce 1998. 
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7. VODA – FAKTICKÉ ASPEKTY 

Tato kapitola zahrnuje obecné informace o díl�ích skute�nostech p�ímo souvisejících s vodou 

v cestovním ruchu. Toto jednoduché rozložení fakticky nezm�nitelných dat nám umožní lépe 

se orientovat v �ešené problematice, p�ípadn� se soust�edit na vhodná opat�ení zaru�ující 

zlepšení dosavadní situace. 

7.1. Teplota vody a ovzduší 

Graf 7.1 Pr�m�rné teploty vody v rozmezí let 2005 - 2009 
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Z hlediska pr�m�rnosti teplot vod v �R dochází v roce 2006 ke dv�ma rozeznatelným 

extrém�m: minimum 0,5 °C v lednu a maximum 5,7 °C v prosinci. Rok 2007 je rokem 

s nejvyšší pr�m�rnou teplotou vody 10°C. Rok 2008 s pr�m�rnou teplotou 9,8 °C je pouze o 

0,2 °C chladn�jší než rok 2007, m�žeme jej tedy nazvat druhým nejteplejším rokem. Rok 

2009 byl ve srovnání s p�edchozím rokem o 1 °C chladn�jší a chladn�jší než rok 2007 o 1,2 

°C. Od roku 2005 se jedná o celkem pátý nejteplejší rok na území �R. 
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Graf 7.2 Pr�m�rné teploty ovzduší v rozmezí let  2005 - 2009 
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Rok 2007 byl v oblasti teplot vzduchu nadpr�m�rný – pr�m�rná teplota ovzduší dosahuje 9,1 

°C. Rok 2008 pat�í do série teplých rok�, s pr�m�rnou ro�ní teplotou vzduchu 8,9°C je pouze 

o 0,2°C chladn�jší než rok 2007, je tedy druhým nejteplejším rokem v oblasti teploty vody i 

ovzduší. Jako t�etí nejteplejší rok je s pr�m�rnou teplotou 8,7 °C rok 2006. Poté následuje rok 

2009, který byl o 0,2 °C chladn�jší než rok 2006 a o 0,7 °C teplejší než rok 2005. Teploty 

jsou uvád�ny v m�sí�ních pr�m�rech vzhledem k možným teplotním výkyv�m jednotlivých 

fází m�síc�. Tabulka s pr�m�rnými teplotami – viz p�íloha �. 10 (p�íloha �. 10 – Pramen: [20] 

dostupný 21.3.2011) 

7.2. Kvalita vody 

V koupacích oblastech bez provozovatele je jakost vody sledovaná hygienickou službou. 

Jakost vody v provozovaných koupalištích je sledovaná provozovatelem p�írodního 

koupališt�. Sledování kvality vody se provádí v období od dubna do �íjna (vegeta�ní období) 

a zahrnuje m��ení teploty, pr�hlednosti a chlorofylu. V místech, která byla postižena 

povodn�mi, musíme o�ekávat zhoršenou jakost vody i riziko nákazy infek�ním 

onemocn�ním. Proto je nezbytné sledovat doporu�ení a v t�chto oblastech se z d�vodu 

prevence nekoupat. Nej�ast�jším problémem jakosti vody je však p�emnožení sinic. 

Systém sledování jakosti vody v �R rozd�luje kvalitu vody do t�chto kategorií: 

���� Voda vhodná ke koupání  

���� ���� Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslov� postižitelnými vlastnostmi 
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�������� Zhoršená jakost vody 

�������� Voda nevhodná ke koupání 

�������� Voda nebezpe�ná ke koupání [33]

Graf 7.3 Kvalita p�írodních koupacích oblastí v �R 
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Pramen:[38] cit. 24.3.2011. 

Sledovaným obdobím je doba t�í let. Z grafu je patrné, že kvalita vody se každoro�n�

zhoršuje. 15 koupacích vod se stalo nevhodnými ke koupání od roku. Poslední roj je ve 

sledovaném období nejhorším rokem. Musíme ovšem brát na z�etel každoro�ní nár�st 

celkového po�tu sledovaných vod. 

Jako p�íklad uvádím p�ehled kvality vody v Luha�ovické p�ehrad�. Tato p�ehrada d�íve 

sloužila jako ochrana m�sta Luha�ovice p�ed p�ívaly vody. V sou�asnosti plní p�ehrada 

funkci rekrea�ní. Kontrolu kvality vody v této p�ehrad� provádí Krajská hygienická stanice 

Zlín. 

Tab. 7.1 P�ehled kvality vody v minulých sezónách - p�ehrada Luha�ovice 

  �ERVEN �ERVENEC SRPEN 

2009 ���� ���� ����

2008 ���� ���� ����

2007 ���� ���� ����

2006 ���� ���� ����
Pramen: [27] cit. 17.3.2011 

Z tabulky je z�ejmé, že kvalita vody klesá. Z tohoto p�edpokladu lehce vyvodíme skute�nost, 

že zájem rekreant� o koupání v p�ehrad� klesá úm�rn� s kvalitou vody. Neustále se objevují 

p�emnožené sinice. P�ehrada spadá pod m�stys Pozlovice, které usilují o obnovení tohoto 

letního rekrea�ního místa. V �íjnu minulého roku za�alo postupné odpoušt�ní nádrže 

s následným p�edáním firm�, která provede její odbahn�ní. Tento o�istný krok má v pr�m�ru 
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dosáhnout �ástky 100 mil. K�. V lednu tohoto roku však byly práce na nádrži pozastaveny, 

protože m�sto dosud nezískalo povolení k vývozu bahna. Dle p�vodních plán� by se poté celý 

rok 2011 m�la p�ehrada napoušt�t a roku 2012 má být zcela zprovozn�na. Vy�išt�ní a 

znovuzprovozn�ní nádrže pro rekrea�ní ú�ely jist� zvýší konkurenceschopnost celé oblasti 

Luha�ovic. 

Podstatnou sou�ástí celého systému sledování kvality vod ur�ených ke koupání je 

informování široké ve�ejnosti. Obecné informace o možnostech koupaní ve volné p�írod� jsou 

zve�ejn�ny na stránkách Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zdravotnictví �R a na 

stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic. [38]

7.3. Rizika spojená s vodou 

Povode�

Voda do lidských život� zasahuje více než jakýkoliv jiný �initel. Bez vody živé bytosti 

umírají po n�kolika dnech, a bohužel i p�i jejím „p�ebytku“ hrozí zahynutí. Povode�

p�edstavuje v sou�asnosti hrozbu nejv�tší p�írodní katastrofy. Jejímu vzniku bohužel nelze 

zabránit. Pokud existuje hrozba povodn�, obyvatelstvo by m�lo být o této události 

v dostate�ném p�edstihu informováno (místním rozhlasem, megafony, sirénami �i 

sd�lovacími prost�edky). Informovaností povodni bohužel nezabráníme, pouze zmírníme její 

katastrofické dopady na lidské životy a majetek obyvatelstva. 

Tab. 7.2 Ob�ti a škody na majetku v letech 1997 - 2002 

Rok Postižené oblasti Ob�ti Škody (mld.K�) 

1997 Povodí Moravy, Odry, horní �ást povodí Labe 60 62,6 
1998 Horní �ást povodí Labe, p�ítoky Orlice 10 1,8 
2000 Povodí Jizery 2 3,8 

2002 Povodí Vltavy, Labe, Dyje, horní �ást povodí Oh�e 17 75,1 

Celkem   89 143,3 
Pramen: [37] cit. 24.3.2011 

Zkoumala jsem po�et ob�tí a škody na majetku v nejkriti�t�jších letech povodní posledních 

desetiletí. Za sledované období jsem zvolila léta 1997 – 2002. Katastrofální dopad m�ly 

povodn� v roce 1997 na �ece Morav� a Od�e, které p�ipravily o život 60 lidí, škody na 

majetku byly v sledovaném období 2. nejtragi�t�jší s celkovou odhadovanou škodou 62,6 
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miliard K�. Rok 2002 pat�í spolu s rokem 1997 k nejv�tším p�írodním katastrofám 

sou�asnosti s po�tem 17 ob�tí a celkem nejvyššími škodami 75,1 miliard K�.  

Zmíním také povodn� v roce 2010, které v srpnu zasáhly severní �echy. Zp�sobily škody 

tak�ka za 10 miliard K� a staly se tak t�etími nejni�iv�jšími povodn�mi v historii �R. 

Utonutí 

Smrt utonutím pat�í bohužel mezi nej�ast�jší rizika letních rekreací. Mezi hlavní p�í�iny pat�í 

konzumace alkoholu, nedodržení bezpe�nostních zásad a v neposlední �ad� také podcen�ní 

nebezpe�í. Utonutí má za následek mnoho úmrtí. V úhrnu za 10 let asi 2500 utonulých. I p�es 

zna�n� kolísavý vývoj uvedených údaj� v letech 1996 – 2006 má tento vývoj sestupný trend. 

Tab. 7.3 Zem�elí utonutím za období 1996 - 2006 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Muži  171 190 175 170 171 165 181 152 119 151 151 
Ženy 60 75 48 63 48 50 54 57 47 51 60 

CELKEM 231 265 223 233 219 215 235 209 166 202 211 

Podíl muž� 74,0% 71,7% 78,5% 73,0% 78,1% 76,7% 77,0% 72,7% 71,7% 74,8% 71,6%
Podíl žen 26,0% 28,3% 21,5% 27,0% 21,9% 23,3% 23,0% 27,3% 28,3% 25,2% 28,4%

Pramen: [22] cit. 24.3.2011 

Z tabulky jasn� vyplývá, že mezi po�tem utonulých výrazn� p�evažují muži nad ženami. 

Jejich po�et dosahuje v každoro�ním srovnání tak�ka t�í �tvrtin celkového po�tu utonulých. 

Co se týká celkového po�tu utonulých, nejtragi�t�jším rokem v tomto sledovaném rozmezí 

byl rok 1997. Naopak v roce 2004 došlo k nejnižšímu po�tu úmrtí, tém�� polovina hodnoty 

roku 1997. 

Graf 7.4 Zem�elí utonutím za roky 1996 - 2006 v grafickém vyjád�ení 
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Dle záznam� �eského statistického ú�adu se nejv�tší �ást utonulých soust�edí do letních 

m�síc�, kdy v �ervnu a srpnu p�evyšuje pr�m�rný po�et utonulých o polovinu a �ervenec má 

tém�� dvojnásobek pr�m�rného m�sí�ního po�tu utonulých. 

P�ed vstupem do vody je nutné zjistit, jaké jsou podmínky ke koupání. �lov�k si svou 

nedisciplinovaností a p�ece�ováním vlastních sil m�že zp�sobit vážná zran�ní. Mezi 

nej�ast�jší zran�ní pat�í poškození páte�e s r�zným stupn�m ochrnutí kon�etin a ot�es mozku. 

Mezi mén� vážná pak �adíme �ezné rány (prevencí je nošení obuvi do vody), necht�né pády �i 

uklouznutí a také bodnutí hmyzem. 
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8. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CR 

8.1. Vymezení pojmu 

Dle agentury CzechTourism je trvale udržitelný rozvoj CR (dále TUR) „…takový, který 

zabezpe�uje zajišt�ní sou�asných pot�eb ú�astník� cestovního ruchu a p�itom pomáhá rozvoji 

území. S p�ihlédnutím k šetrnému využívání p�írodních a kulturních hodnot vede k 

dlouhodobé prosperit� dané oblasti.“ Ve své podstat� se jedná o celkový p�ístup k CR jako 

takovému. 

CR je po automobilovém a ropném pr�myslu t�etím nejvýznamn�jším. Za�al se nejvíce 

rozvíjet v posledních letech vlivem r�stu životní úrovn� obyvatelstva. Stal se silným 

ekonomickým odv�tvím, které vykazuje uspokojivé p�íjmy národnímu hospodá�ství, vytvá�í 

nové pracovní p�íležitosti a také napomáhá poznávat nová místa. Avšak dopady CR na životní 

prost�edí jsou srovnatelné se všemi ostatními pr�mysly, kdy dochází k poškozování životního 

prost�edí, p�ílišnému využívání p�írodních zdroj� a v neposlední �ad� také hrozí konflikty 

mezi domácími obyvateli a turisty (odlišné zvyky a chování). 

Globální etický kodex CR13 považuje v rámci trvalé udržitelnosti rozvoje CR za nutné: 

� chránit životní prost�edí s cílem dosažení p�im��eného, udržitelného ekonomického 

rozvoje 

� aby p�íslušné orgány podporovali rozvoj takového CR, který vede k zachování 

p�írodních zdroj�

� rozložit tok turist� rovnom�rn� v �ase a prostoru 

� budovat takovou infrastrukturu CR, která nebude ohrožovat p�írodní d�dictví 

� rozši�ovat a upev�ovat rozvoj CR ekoturistikou a p�írodní turistikou [24] 

8.2. Hlavní problémy TUR 

� Zm�na klimatu – to této kategorie spadají p�edevším velké teplotní výkyvy v rámci 

hromad�ní skleníkových plyn� v atmosfé�e zp�sobené lidskou �inností a vedoucí ke 

globálnímu oteplování, které mohou zp�sobit vážné materiální škody v podob� záplav, 

ale také intenzivní dobou sucha.

                                                
13Globální etický kodex CR – 21. prosince 2001 p�ijat valnou hromadou WTO 
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� Hrozba pro zdraví lidí – potencionální hrozba z d�vodu zne�išt�ní životn� d�ležitých 

p�írodních zdroj� a závadnosti potravin, špatný životní styl a návyky, které jsou 

p�enášeny z rodi�� na d�ti, zdraví jedinci jsou totiž p�edpokladem ekonomického 

rozvoje zem� (nemocní nemohou pracovat).

� Tlak na p�írodní zdroje – došlo k výrazným ztrátám ekosystém�, neustále klesá po�et 

vegeta�ních území z d�vodu urbanizace, problém nedostatku a také zne�išt�ní vody, 

kritické snížení stavu ryb a tím omezen rybá�ský pr�mysl, zisk neobnovitelných 

zdroj� (ropa, uhlí), r�st objemu odpad�.

� Chudoba – hlavními d�vody vzniku chudoby jsou prosperita rodiny, vztah ke vzd�lání 

a zam�stnání, individuální p�ístup jedinc�.

� Stárnutí obyvatelstva – spojený s klesajícím po�tem pracovník� vlivem nep�íznivého 

vývoje na trhu práce, vyšší pr�m�rné délky života, sníženou mírou plodnosti z d�vodu 

profesního a životního r�stu mladších generací.

� Zne�išt�ní zem� – zp�sobeno celkovou mobilitou populace (používání dopravních 

prost�edk� ovliv�uje míru emise skleníkových plynu)

Mezi hlavní problémy budoucích let �adím p�edevším problém nedostatku vody. Voda by 

m�la být �erpána a využívána pouze tak rychle, jak rychle m�že dojít k jejímu obnovení �i 

vybudování její náhrady, kterou bude možno v budoucnosti využít. Tento problém vyžaduje 

zm�nu chování všech. Je nutné zachovat v souladu ekonomický a spole�enský rozvoj 

spole�n� s kvalitním rozvojem životního prost�edí. Je naléhavé, abychom zabránili 

negativním dopad�m na sou�asnou spole�nost, pro zachování života budoucím generacím 

v dosavadní kvalit�. Možná i proto je heslem TUR citát francouzského spisovatele, letce ale 

také filozofa Antoina de Saint – Exupéry: „Ned�díme Zemi po našich p�edcích, nýbrž si ji 

vyp�j�ujeme od našich d�tí.“  
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9. DOPORU�ENÍ 

Využitelnost vodních zdroj� pro pr�mysl cestovního ruchu je ve své podstat� sezónní 

záležitostí. �eská republika by však jako vnitrozemský stát m�la více dbát o každý kousek 

vodní plochy, velké množství vodních zdroj� z�stává cestovnímu ruchu uzav�eno. Celá 

republika je oblastí, odkud voda spíše odtéká, chybí zde dostate�ná nabídka kvalitních 

p�írodních i um�lých zdroj�. Proto je nutné omezit nedostatky a nesprávná rozhodnutí a dát 

pr�chod novým trend�m, které dozajista povedou k osv�t� jak vodních zdroj�, tak celkové 

návšt�vnosti �eské republiky.  

Zájem o letní pobyty u vody v domácím cestovním ruchu nar�stá. Turisté vyhledávají 

adrenalin, dobrodružství, rekreaci. Avšak tento zájem v mnoha p�ípadech není op�tovaný. 

Proto apeluji na všechny provozovatele, m�sta, obce, spolky, sdružení a kluby. 

Vodácká turistika není vybavena dostate�nou stravovací infrastrukturou. V sou�asnosti 

zaznamenáváme rostoucí zájem o prodloužení sezón v kempech až na celoro�ní provoz, toto 

by se mohlo stát hitem budoucích let. Doporu�uji proto výrazn� zlepšit kvalitu kemp� (zvlášt�

pak poskytovaných služeb) a vybudovat v jejich bezprost�ední blízkosti více stravovacích 

st�edisek. Pokud chceme zvýšit návšt�vnost vodních rekrea�ních st�edisek, je nezbytné 

vybudovat odpovídající zázemí pro potenciální návšt�vníky – budování píse�ných pláží, 

travnatých ploch, zam��it se na odpovídající po�et lehátek, rekonstrukce sociálních za�ízení, 

zvolit dostate�né prostory k budování sportovních h�iš	 v areálech a zajistit školené 

pracovníky pro výuku plavání, potáp��ské kurzy, aj. Bylo by vhodné nabízet v�tší množství 

soukromých plaveb v pronajatých jachtách, hausbótech. Výletní a rekrea�ní lod� doplnit 

vhodným pr�vodcovským komentá�em. V oblasti vodních sport� (zvlášt� pak kanoe, kajaky, 

rafty) zavést pravidelné informace pro turisty o splavnosti �ek, v�tší nabídka map, pr�vodci. 

Omezit rizika spojená s vodou v�asnou informovaností turist�. Vhodné by bylo zavést nap�. 

informativní zna�ky v �eském a anglickém jazyce, p�edevším však podávat informace o 

hrozících rizicích p�es webové stránky. V d�sledku globálního oteplování se teploty 

každoro�n� odchylují od normálu sm�rem nahoru. Voda v �ekách, jezerech, p�ehradách je 

nejen teplejší, ale jsou zachyceny i daleko v�tší teplotní výkyvy. Výstupem porovnání vývoje 

teplot uplynulých p�ti let je postupné navyšování teploty, což sm��uje k reálné možnosti 

prodlužování koupacích sezón a tím i k možnému zvýšení zisku provozovatel�. Bude vhodné 
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zvýšit po�et rybá�ských sout�ží s možností ukázky úpravy ryb ihned po výlovu a takto zajistit 

�áste�n� propagaci regionální gastronomii. Tato tendence se projevuje jen p�i výlovech ryb 

p�ed váno�ními svátky. Výlovy bývají hojn� navšt�vovány, což jist� sv�d�í o své atraktivnosti 

a v teplých letních m�sících by to bylo jist� p�íjemn�jší. P�isp�jme k tomu, aby se rybá�ské 

závody stávaly sou�ástí rekrea�ních pobyt� turist� a nejen rybá��. Kvalita vody a její 

zne�išt�ní �asto další možné využití vody zna�n� problematizují. Je více než nutné zavád�t 

pravidelné kontroly jakosti vody. M�sta a obce by se do této problematiky m�la více 

angažovat a usilovat o údržbu a kontrolu kvality vody co nej�ast�ji.  

V kone�ném d�sledku se obracím na turisty a doufám, že v této problematice budou hrát také 

pozitivní roli. O�ekávám jejich snahu o ú�eln�jší ochranu p�írodních zdroj� a v�bec o p�írodu 

samotnou. 

Syntéza v�cných doporu�ení: 

� Budování stravovacích st�edisek v kempech 

� Budování píse�ných pláží, travnatých ploch 

� Rekonstrukce sociálních za�ízení 

� Zajišt�ní školených pracovník�

� Zvýšení nabídky soukromých plaveb 

� Zajišt�ní dostate�ného pr�vodcovského komentá�e 

� Pravidelná informovanost o hrozícím nebezpe�í, splavnosti �ek 

� Prodlužování koupací sezóny 

� Zvýšení po�tu rybá�ských sout�ží s ukázkou úpravy ryb 

� V�tší zájem ze stran m�st, obcí 

� Snaha turist� o ochranu p�írodních zdroj�
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10. ZÁV
R 

Rekreace trávená v bezprost�ední blízkosti vody má v �R bezpochyby dlouholetou tradici. 

Tuto formu odpo�inku �adíme mezi tém�� nejoblíben�jší v oblasti trávení volného �asu. A	 už 

se jedná o aktivní �i pasivní trávení takové dovolené, je to dostupná forma p�írodní rekreace 

s možností využít nejr�zn�jší volno�asové aktivity. V sou�asné dob� však nabídka destinací 

s vodním vyžitím v �R �elí velkému tlaku ze strany konkurence p�ímo�ských stát�, ale také 

poklesu zájmu turist� kv�li velké nabídce rozmanitých rekrea�ních aktivit.  

Problematika využití vodního zdroje v cestovním ruchu je velmi rozsáhlým tématem. Nebylo 

snadné všechny aspekty souhrnn� a zárove� odborn� zformulovat, podotýkám proto, že jsem 

se specializovala na oblasti, kde je voda turisty využívána nej�ast�ji.  

V po�átku bakalá�ské práce jsem si kladla za cíl analyzovat možnosti užívání vody 

v cestovním ruchu �eské republiky v rámci rekreace a zárove� vyhodnotit sou�asnou situaci a 

potenciál v oblasti využití vody jako p�írodního zdroje zem� pro cestovní ruch. Sou�ástí 

praktického výstupu práce jsou vhodná doporu�ení, která vychází z analytického šet�ení a 

povedou ke zlepšení návšt�vnosti, resp. využitelnosti vody jako p�írodního zdroje. Podávám 

vskutku ucelený obraz o využití vody v pr�myslu cestovního ruchu v�etn� souvisejících 

problém�. 

Práce se skládá z n�kolika základních kapitol. V kapitolách teoretické �ásti jsem popsala 

cestovní ruch, jeho charakteristiku, význam a rozd�lení do jednotlivých druh� (spojených 

s využitím vody) a vše s tím spojené. Dále jsem nastínila hydrologickou situaci v �eské 

republice a také jsem stru�n� analyzovala turistickou dopravní infrastrukturu v rámci vodní 

dopravy.  

Následují kapitoly praktické �ásti, které jsem systematicky rozd�lila na rekrea�ní aktivity u 

vody v p�írod� a rekrea�ní aktivity s materiáln� – technickým zázemím. Jednotlivé druhy 

aktivit jsem ve v�tšin� p�ípadech použila pro srovnání cenové relace vstup� nebo pronájm�

s vyjád�ením v grafickém aparátu a následn� interpretovala výsledky.  
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Zmi�uji ovlivnitelné události p�sobící na vodu v podob� její jakosti a neopomenula jsem také 

uvést neovlivnitelné aspekty, které p�sobí vážné materiální škody a škody na lidských 

životech v podob� záplav �i utonutí. V neposlední �ad� uvádím relativn� vy�erpávajícím 

zp�sobem p�ednostní doporu�ení, která považuji za nezbytná �i nevyhnutelná, pokud má dojít 

k potenciální restituci v oblasti cestovního ruchu �R v úseku domácí rekreace spojené 

s využitím vody.  

Tímto jsem zcela vy�erpala rozsah ur�eného tématu a považuji tak cíl stanovený na samém 

po�átku práce za spln�ný. 
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Jednotlivé p�ílohy 

P�íloha 1 Seznam p�ehrad v �R 

KRAJ VODNÍ DÍLO 
ROK UVEDENÍ 
DO PROVOZU 

OBJEM NÁDRŽE 
(mil. l/m³) 

Hostiva� 1963 2,13 
Džbán 1971 0,30 HL. M
STO PRAHA  
Niviny 1984 0,14 
Orlík 1963 711,60 
Slapy 1957 269,30 
Kamýk 1963 12,97 
Št�chovice 1945 10,44 
Vrané 1936 11,10 
Klí�ava 1955 8,89 
Láz 1850 0,83 
Obecnice 1966 0,55 
Pilská 1853 1,59 
Suchomasty 1960 0,41 
Záskalská 1959 0,67 
Neškaredice 1973 0,12 
Velký rybník 1850 0,25 
Vrchlice 1970 9,79 
Želivka 1975 323,10 

ST	EDO�ESKÝ KRAJ 

N�m�ice 1982 0,84 
Lipno I 1960 309,50 
Lipno II 1960 1,66 
Rožmberk 1590 13,80 
Hn�vkovice 1991 21,10 
Dehtár 1492 7,26 
�ímov 1978 33,64 

JIHO�ESKÝ KRAJ 

Husinec 1939 6,55 
Hracholusky 1964 41,92 
�eské Údolí 1973 3,20 
Klabara 1957 1,22 
Lu�ina 1975 4,64 

PLZE�SKÝ KRAJ 

Nýrsko 1969 18,94 
Jesenice 1961 60,15 
Skalka 1964 19,56 
B�etová 1934 5,69 
Stanovice 1978 27,80 
Horka 1969 21,35 
Žlutice 1968 12,80 
Podhora 1956 3,03 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

Mariánské Lázn� 1896 0,28 
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Tatrovice 1969 1,77 
Myslivny 1958 0,06 
Nechranice 1968 287,60 
Kada� 1971 2,75 
Kameni�ka 1904 0,71 
K�ímov 1959 1,48 
Jirkov 1965 2,77 
Újezd 1981 8,40 
Jete�í 1904 0,05 
Janov 1914 1,67 
Fláje 1961 21,10 
P�íse�nice 1976 54,69 
Všechlapy 1961 1,37 
St�ekov 1936 15,85 

ÚSTECKÝ KRAJ 

Ch�ibská 1924 1,21 
Máchovo jezero 1272 6,39 
Nad�je 1938 0,03 
Stráž pod Ralskem 1913 1,78 
Fojtka 1906 0,32 
Bed�ichov 1906 2,10 
Josef�v D�l 1982 22,11 
Protržená p�ehrada 1915 0,40 
Souš 1915 7,56 
Mšeno 1911 2,79 

LIBERECKÝ KRAJ 

Harcov 1904 0,69 
Rozkoš 1972 76,15 
Jahodnice 1964 0,24 
Labská 1916 3,29 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ 

Les Království 1919 9,16 
Pastviny 1938 10,82 
Hamry 1912 3,62 
Hv�zda 1378 3,50 
Prá�ov 1953 0,36 
K�ížanovice 1953 2,04 
Se� 1934 22,10 

PARDUBICKÝ KRAJ 

Pa�ížov 1913 1,76 
Mohelno 1978 17,10 
Dalešice 1978 127,30 
Hubenov 1972 3,39 
Chot�bo� 1959 0,40 
Mostišec 1960 11,94 
Nová �íše 1985 3,09 
Velké Dá�ko 1480 4,18 
Pilská 1962 1,51 

KRAJ  VYSO�INA 

Stavišt� 1954 0,42 
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Sedlice 1927 1,87 
Trnávka 1982 5,30 
Vír I 1958 56,19 
Brno 1940 21,00 
Kranov 1934 132,70 
Znojmo 1966 4,29 
Boskovice 1990 7,37 
Letovice 1976 11,64 
T�šenice 1983 0,85 
Výrovice 1984 4,23 
Horní Dunajovice 1989 0,97 
Jevišovice 1896 0,55 
NM horní 1978 12,19 
NM st�ední 1980 34,00 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NM dolní 1988 87,75 
Olešná 1964 4,41 
Baška 1963 1,08 
Karolinka 1985 7,65 
Lobník 1955 1,29 
Kružberk 1955 35,53 
Slezská Harta 1997 218,74 
Morávka 1964 11,95 
Poche� 1975 0,82 
Šance 1970 57,16 
T�rlicko 1963 27,39 
�ermanice 1958 25,27 

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ  

V�t�kovice 1976 1,09 
Dlouhé Strán� 1996 3,41 
Nemilka 1971 1,55 OLOMOUCKÝ KRAJ 

Plumov 1932 5,57 
Bojkovice 1966 0,97 

Luha�ovice 1930 2,70 
Byst�i�ka 1912 4,96 

Fryšták 1939 2,95 

Slušovice 1976 9,95 
Horní Be�va 1944 0,68 

Kory�any 1959 2,56 

Ludkovice 1968 0,69 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Osv�timany 1990 0,36 
[11] vlastní zpracování 
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P�íloha 2 Druhy ryb v �R 

NÁZEV CHARAKTERISTIKA 

AMUR BÍLÝ 
Protáhlé v�etenovité t�lo, ústa bez vous�, krátké ploutve, až 
120 cm, 35 kg. 

CANDÁT OBECNÝ 
Statné, zavalité v�etenovité t�lo, malé drsné šupiny, drobné 
zuby + n�kolik tzv. psích zoubk�, ploutve se skvrnkami, na 
sk�elích osten, až 1,3 m, 15 kg. 

KAPR OBECNÝ 
Vysokoh�beté t�lo, vysouvatelný rypec se �ty�mi vousy, t�lo 
úpln� pokryto šupinami, až 120 cm, 30 kg. 

LÍN OBECNÝ 
Silné zavalité t�lo, malé šupinky, hrubá k�že, krátká ústa, v 
koutcích krátké vousy, tmavé a zaoblené ploutve, až 70 cm, 
10 kg. 

OKOUN 	Í�NÍ 
Vysoké zplošt�lé t�lo, 5-9 p�í�ných pruh� na bocích, drsné 
šupiny, až 35 cm, 3 kg. 

PSTRUH DUHOVÝ 
Protáhlé t�lo, tupé ústa, tuková ploutev, drobné tmavé 
skvrny, až 50 cm, 5 kg. 

SIVEN AMERICKÝ
Skvostné zbarvení, velká hlava, rozeklaná ústa, malá tuková 
ploutev, 40 cm, 1 kg. 

SUMEC VELKÝ 
Statné protáhlé t�lo, plochá hlava, malé o�i, velká tlama, 
drobné zuby, dlouhé vousy, t�lo bez šupin, až 3 m, 200 kg. 

ŠTIKA OBECNÁ 
Dlouhé, protáhlé v�etenovité t�lo, špi�atá hlava,zobáková 
ústa, silné zuby, h�betní ploutev posunutá dozadu, až 80 cm, 
3 kg. 

ÚHO	 	Í�NÍ 
Hadovit� protáhlé t�lo, malinké šupinky, špi�atý nebo 
zaoblený tvar hlavy, až 80 cm, 1,5 kg. 

[12] vlastní zpracování 

P�íloha 3 Nejvýznamn�jší lázn� v �R 

LÁZN� CHARAKTERISTIKA 

KARLOVY VARY 
Nejnavšt�vovan�jší, nejv�tší, nejvýznam�jší a nejznám�jší 
lázn�. Více než 60 termálních pramen�, pro láze�ské ú�ely je 
užíváno 13. Nejznám�jší pramen - V�ídlo. [9] 

MARIÁNSKÉ LÁZN

Druhé nejv�tší, 40 pramen� a areálu a 100 pramen� v okolí. 
Prameny - K�ížový, Karolinin, Rudolf�v. Zajímavost - 
zpívající fontána p�ed hlavní kolonádou. [10, 32] 

FRANTIŠKOVI LÁZN

Zakladatel Dr.Bernard Adler, 23 pramen�, nejstarší Františk�v 
(pro lé�bu zvlášt� ženské  neplodnosti). [11] 

JÁCHYMOV 
První radonové lázn� sv�ta. Prameny - B�hounek, Agricola, 
Curie a C1. [12] 

TEPLICE v �ECHÁCH 
Komplex diagnostických a lé�ebných možností. Voda 
hydrogenuhli�itano - sírano - sodného typu. 

KYNŽVART 
Podhorská oblast - speciální klima, založené rodem 
Metternich�. Jediné za�ízení pouze pro d�tskou klientelu. 
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POD
BRADY 
Vhodné pro pacienty s kardiovaskulárním onemocn�ním (díky 
umíst�ní), p�írodní studená kyselka. 

LÁZN
 JESENÍK 

Klimatické lázn�- tzv."perla jesenických hor ". 80 pramen�, 
Jeseník - kolébka sou�asné balneologie14 (díky Vincenci 
Priessnitzovi - založil první vodolé�ebné centrum a 
hydroterapeutický institut na sv�t�). 

LÁZN
 T	EBOVÁ 
Ozna�ováno " m�sto rybník� �i kraj zrcadel ", mnoho vodních 
ploch. 

LÁZN
 LUHA�OVICE 
4. nejv�tší, jedny z nejkrásn�jších lázní uprost�ed Bílých 
Karpat, 16 minerálních pramen�, nejznám�jší pramen - 
Vincentka. Návrh na za�azení do seznamu UNESCO. 

DARKOV - KARVINÁ 
Unikátní p�írodní lé�ivý zdroj (jodobromová solanka). Zaveden 
systém kontinuálního sledování kvality lé�by. [13] 

P�íloha 4 Turistické regiony �R 

                                                
14 Balneoterapie – soubor r�zných lé�ebných postup�, který využívá k lé�b� p�írodní lé�ivé zdroje. 
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P�íloha 5 Turistické oblasti �R 

P�íloha 6 Návrhy na výstavbu p�ístavu na Ba�ov� kanále v Babicích 
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P�íloha 7 Provozní �ád jachting klubu 

T. J . S O KO L MO H E LN IC E 
O d d í l  j a c h t i n gu  

P R O V O ZN Í  �Á D  
  
I.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  
1. Areál oddílu je umíst�n u Moravi�anského jezera, cca 1000 m za železni�ní tratí u Moravi�an v prostoru chrán�né 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Prostor je vymezen oplocením, viditeln� ozna�en náv�stní tabulí. Ve vlastní 
�ásti areálu jsou dv� mobilní bu�ky vzájemn� zast�ešené, které slouží �len�m oddílu jako kuchy�ka, klubovna, šatna, 
sklad materiálu a úložišt� sportovních pot�eb. Plechový hangár slouží jako úložišt� malých plavidel. V areálu je 
vyhrazené ohništ� a volejbalové h�išt�. Kapacita areálu je pro cca 50 malých plavidel. 
  
2. Za�ízení oddílu je ur�eno pro sportovní a rekrea�ní jachta�skou �innost, tj. výuka, trénink, závodní 
�innost WS a provoz plachetnic i malých plavidel. 

  
II.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PROVOZ NA VODNÍ PLOŠE
1. Veškerá sportovní i rekrea�ní �innost je �ízená p�edpisy o vnitrozemské plavb�, zejména �ádem plavební bezpe�nosti na 
vnitrozemských vodních cestách v �R, vydaný vyhl. 344/1991 Sb. Zejména �l.1.23, 2.02, 9.02 a 9.06 

  
2. P�id�lená vodní plocha k �innosti Sokolu Mohelnice, musí být �ádn� odd�lena plavebními znaky jako uzav�ená vodní 
plocha dle �ádu plavební bezpe�nosti (dále �PB) od stávajícího št�rkovišt�. Mapa se zákresem této plochy je nedílnou 
sou�ástí t�chto pravidel. Vyzna�ená plocha se m�že m�nit dle požadavk� Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. Lod� Sokolu 
Mohelnice nesmí v žádném p�ípad� vyjížd�t z vyzna�eného prostoru jim ur�eného k provozování �innosti ur�ené dle �l. I 
odst. 2. Jiná �innost je na vymezené vodní ploše a v jejím okolí zakázána. 
  
3. �lenové Sokolu Mohelnice budou respektovat ustanovení smlouvy Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. a podmínky 
souhlasu SPS v P�erov�, Státní bá�ské správy tj. OBÚ Brno. 

4. Výstroj plavidel musí odpovídat vyhl. 223/1995 Sb., p�íloze �.2 kapitola 6. 

5. �ízením plavidla m�že být pov��ena jen �ádn� proškolená osoba: 
A - znalá ustanovení �l. 9.02 odst. 1 - 2 �ádu plavební bezpe�nosti na vodních cestách �R. 
B - k vedení plachetnice nad 12 m2 základního oplacht�ní musí být osoba držitelem pr�kazu    zp�sobilostí v�dce 
malého plavidla. 
C - plachetnice nad 12 m2 základního oplacht�ní musí mít k provozu platné lodní osv�d�ení 
D - znalá pom�r� na št�rkovišti Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. 
  
6. Všeobecné povinnosti: 

·         Plachetnici smí vést pouze kvalifikovaný kormidelník. 
·         Nekvalifikovaný kormidelník m�že být cvi�en pouze v p�ítomnosti kvalifikovaného kormidelníka. 
·         U dvouposádkových lodí musí být kvalifikovaný kormidelník. 
·         V plavidle musí být pro každého �lena posádky záchranný" prost�edek (plovací vesta), p�i síle v�tru 7,5 - 9,8 m/s - tj. 

5. stupe� Beafortovy stupnice - jej musí mít dosp�lí �lenové oble�eny. Nezletilí �len oddílu jej musí mít oble�en za 
každého po�así. 
  
Z d�vod� bezpe�nosti provozu na jeze�e je nutné, aby byla zabezpe�ena v prostoru lod�nice osoba, která bude 

dozírat na bezpe�nost pohybu plavidel ve vymezeném prostoru. Záchranu p�í p�ípadné nehod� provede osádka 
druhého nebo dalších plavidel. Ve vážných p�ípadech zajistí p�evoz automobilem na pohotovost v Mohelnici. 
  
7. Plovoucí za�ízení (mola) slouží výhradn� k nástupu a výstupu z lodí. Koupání je zakázáno. 
  
8. Osádka lod� je povinna tuto �ádn� zabezpe�it a p�i silném v�tru stáhnout plachty. Plováky WS a jejich plachty je 
t�eba po p�istání vynést na b�eh, anebo je �ádn� zabezpe�it proti svévolnému pohybu.Toto opat�ení je nutno 
dodržovat p�edevším p�i siln�jším v�tru. 
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9. Plavidlo(WS) je povinno obeplout jakoukoliv p�ekážku mimo tréninkové bóje ve vzdálenosti nejmén� 3m. Podle 
pot�eby je nutné plavce upozornit hlasitým voláním. 
  
10. Nehoda v provozu na vodní cest�: 
Nehodou je událost, k níž došlo v provozu na vodní cest� nebo v p�í�inné souvislosti s ní a která má za následek 
poškození cizího plavidla, újmu na zdraví nebo smrt ú�astník� provozu na vodní cest�. V�dce plavidla nebo zástupce 
Sokolu Mohelnice oddílu jachtingu jsou povinni zajistit, aby nehoda byla neprodlen� ohlášena plavebnímu ú�adu, jemuž 
p�ísluší odborné šet�ení a stanovení p�í�in plavební nehody. Hlášení plavební nehody na tel. 581 201 121, fax 581 201 
148. nebo 606 690 013. 
  
III. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
  
1. Respektovat zákaz vjezdu motorových vozidel po komunikaci. Vjezd do areálu je povolen pouze pro    dovoz a odvoz 
jachta�ského materiálu a to pouze na dobu nezbytn� nutnou. 
  
2. Neparkovat p�ed branou lod�nice. 
  
3.  Pobyt host� v areálu bez doprovodu �lena oddílu není dovolen. Každý host musí být zapsán v Knize host� a 
proškolen dle Provozního �ádu. 
  
4.Výbor m�že povolit pobyt v areálu i jiným osobám, p�edevším �len�m jiných jachetních oddíl�, kte�í pot�ebují 
spustit na vodu svoji lo�. 
  
5. Majitelé ps� odpovídají za to, že jejich pes nezne�istí prostranství oddílu, nezp�sobí žádnou jinou škodu a nebudou 
na obtíž jiným �len�m, �i host�m. 
  
6. V areálu nejsou umíst�ny žádné odpadkové koše. Každý p�ítomný �len i hosté jsou povinni p�i odchodu odnést 
všechny své odpadky a uvést do po�ádku místo, které používali. 
  
7. Brána do areálu musí být trvale uzam�ena. Klí�e od ní mají všichni �lenové a své klí�e nejsou oprávn�ni nikomu 
p�j�ovat, vyjma vedoucího výroby Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. a zástupc�m výše uvedených orgán� státní správy. 
  
8. V prostoru kuchyn� neodkládat osobní v�ci (boty, od�vy, batohy atd.) 
  
9.  Neodhazovat nedopalky od cigaret v areálu lod�nice. 

  
10. �len oddílu, který odchází jako poslední, je povinen zkontrolovat uzam�ení všech bun�k, �ádné uhašení ohn� a 
vypnutí el.spot�ebi�� a vždy uzam�ení brány. 

11. Každý �len oddílu, který zjistí, že se v areálu pohybuje cizí osoba, je povinen tuto osobu vhodnou formou 
upozornit na to, že se jedná o pozemek, na který mají povolen vstup pouze �lenové oddílu a osoby dle odst. 4 a 7 
tohoto �l.. �len je povinen vyzvat neoprávn�n� vstupující osobu k opušt�ní prostoru i k opušt�ní areálu. 
  
12. Dále k povinnostem �len� pat�í: Dodržovat pokyny vedení oddílu, dbát zásad jachta�ské etiky a spole�enského 
chování, respektovat pásmo chrán�né krajinné oblasti. Udržovat po�ádek jak na b�ehu, tak i na vod�. Zú�ast�ovat se 
úklidu areálu i pracovních brigád a být nápomocen p�i zlepšování prost�edí na pozemku oddílu. 

  
IV. PROTIPOŽÁRNÍ OPAT	ENÍ
  
1. Rozd�lávání ohn� je povoleno jen na vyhrazeném míst�. 
  
2. Používání elektrických. p�ípadn� plynových spot�ebi�� (va�i�, rychlovarná konvice) je povoleno pouze pod p�ímým 
dohledem. 
  
3. V areálu lod�nice se nesmí skladovat ho�lavé látky. 
  
4. Zpozoruje-li kdokoliv požár, je jeho povinností jej uhasit. Nem�že-li tak u�init, musí vyhlásit poplach a p�ivolat 
hasi�ský sbor. 
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V.ZÁSADY PRVNÍ POMOCI
  
1. Každý �len oddílu je povinen v p�ípad� pot�eby poskytnout první pomoc a v oprávn�ném p�ípad� p�ivolat zdravotní 
záchrannou službu. 

  
VI. D�LEŽITÁ TELEFONNÍ �ÍSLA:

Ohlašovna požáru Mohelnice 150, 112 
Zdravotnická záchranná služba 155, 112,  583 430 478 

Policie �R 112, 158, 583 430 711 
Št�rkovna Mohelnice 583 430 153 , 583 430 157 

  

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
  
1. V p�ípad� výjime�né události ( nap�. živelná pohroma, povode�) se provoz v lod�nici pod�izuje Havarijnímu plánu 
spole�nosti Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. 
  
2. Za dodržování Provozního �ádu lod�nice a p�edpis� souvisejících je odpov�dný p�edseda oddílu. Tato osoba musí 
být seznámena s vyhláškou 26/89 Sb. a 51/89 Sb. CBU. Dále je tento �len organizace povinen zajistit proškolení 
všech �len� oddílu a seznámit je s výše uvedenými vyhláškami, a to prokazatelnou formou se zápisem ze školení a 
prezen�ní listinou. 
  
VIII. ZÁV
RE�NÉ USTANOVENÍ
  
1. Kontrolou dodržování tohoto Provozního �ádu je pov��en výbor oddílu. Hrubé, �i opakované nerespektování 
ustanovení tohoto �ádu m�že být d�vodem k vylou�ení z oddílu jachtingu. 
  
2. Výbor má právo, vyžaduje-li to ú�elné využití areálu, upravit �ád provozními pokyny, které schválí vedení Kámen 
Zbraslav, spol.s.r.o.V p�ípad� zásadních zm�n bude vydán nový Provozní �ád, který op�t podléhá schvalování vedení 
Kámen Zbraslav, spol.s.r.o. 

  
3. Jachetní oddíl ani provozovatel pískovny nenese odpov�dnost za škody na majetku a újmy na zdraví, které si 
�lenové oddílu zp�sobili vlastní nedbalostí. Dále neodpovídá za škody na soukromém majetku, který �lenové 
ponechali uskladn�ný v areálu oddílu. 
  
4. Adresa organizace: T�locvi�ná jednota Sokol Mohelnice, se sídlem Krátká 5, Mohelnice, PS� 78985, I�O 45212341 
zastoupená starostou Ing. Vladimírem Da�kem 
Kontaktní adresy výboru oddílu: František Karafiát, Olomoucká 14, 789 85 Mohelnice, te1.608 836 058; Jaroslav 
Valenta, Vodní 23 , 789 85 Mohelnice, tel. 737 172 455 
[26] 
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P�íloha 8 Zájezd CK PE	EJ tours 
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P�íloha 9 Anketa návšt�vník� aquaparku v Uherském Hradišti 

Jak se vám líbí nový aquapark?

Moc líbí
62%

Líbí
14%

Nelíbí
24%

Moc líbí Líbí Nelíbí

P�íloha 10 Teplotní pr�m�ry v letech 2005 - 2009 

VODA 2005 2006 2007 2008 2009

Leden 2 0,5 4,7 2,5 0,7
Únor 1 2,4 3,7 3,3 1,5
B�ezen 2,7 2,5 4,7 4,2 3,1
Duben 9 7 7 4,5 5
Kv�ten 11,5 10,3 14,2 15 12,5
�erven 15 15 15,5 16,5 13,5
�ervenec 21,5 17,7 18 18 17
Srpen 16,7 18,5 15,5 17 16,6
Zá�í 15,8 13,7 12,7 13,5 14,9
	íjen 11 13,6 11,2 10 10,5
Listopad 6,4 7 8,5 7,5 7

Prosinec 2,5 5,7 3,5 4,8 3,2

PR�M
R 9,6 9,5 10,0 9,8 8,8

VZDUCH 2005 2006 2007 2008 2009

Leden 0 -0,6 3,2 1,3 -4

Únor -3,3 -3 2,8 2,3 -1
B�ezen 1,2 0,1 5,1 3 3,2
Duben 9,3 8,1 10,3 7,8 12
Kv�ten 13,3 12,7 14,4 13,6 13,3
�erven 16,4 16,9 18,1 17,4 14,9
�ervenec 18,3 21,4 18,3 17,9 18,1
Srpen 16,2 15,1 17,7 17,5 18,4
Zá�í 14,4 15,5 11,3 12 14,7
	íjen 9,3 10,1 7,2 8,3 7,2
Listopad 2,3 5,6 1,4 4,6 5,5

Prosinec -1 2,3 -0,9 0,7 -1

PR�M
R 8,0 8,7 9,1 8,9 8,4


