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Využití rybníků pro turismus



Využití rybníků 
pro turismus

 Jižní  Čechy – krajina po staletí 
přeměňována člověkem budováním husté 
rybniční sítě a umělých kanálů,

 zachovaly se zde zcela mimořádné přírodní 
hodnoty,

 uměle vybudované rybníky a jejich břehy se 
staly novým domovem pro mnohé druhy 
živočichů a rostlin, kteří jsou vázané na 
původní mokřadní ekosystémy, 

 neméně významná je jejich ochranná funkce 
před povodněmi, kdy slouží jako retenční 
nádrže.



Jihočeské rybníky 

 plní krajinotvornou funkci

 plní estetickou funkci

 mají svého genia loci

 tvoří  image regionu

 vytváří kulturní a sociální prostor pro měkký turismus

 tvoří socio-ekonomický potenciál



Druhy a formy turismu realizované na 
Jihočeských rybnících



Druhy turismu - rozdělujeme na základě 
způsobu realizace

Dle délky pobytu v oblasti Jihočeských rybníků

a) krátkodobý = do 3 dnů  

b) dlouhodobý = déle než 3 dny

Dle způsobu zabezpečení  

a) organizovaný  

b) neorganizovaný



Formy cestovního ruchu – určujeme 
na základě motivace účasti na 

turisme

 rekreační forma

 kulturně - poznávací forma 

 sportovně - rekreační forma (rybaření)

 rodinná forma

 venkovská forma 
(tradiční formy turismu v oblasti Jihočeských rybníků)



Součastný trend: ekoturistika

poznávání přírodních rezervací, CHKO .. 
způsobem, aby místa nebyla prostřednictvím 
turismu poškozována



Cíle terénního šetření

Cílem bylo získat informace:

 jakou formu turismu návštěvníci provádějí na 
rybnících, 

 jak dlouho se v lokalitě zdržují, 

 jak se o regionu dozvěděli, 

 jak hodnotí využité služby,

 jaké změny- zlepšení navrhují



Realizace průzkumu

 dotazníkový průzkum (kvantitativní 
+kvalitativní) – využitý dotazník + 
konstruktivní rozhovory 

 elektronické ověřování
 výzkum se realizoval od 4/2014 do 9/2015 

turisticky atraktivním regionu jihočeských 
rybníků

 výzkumu se účastnilo celkem 523 
respondentů



Jaký byl motiv respondentů k 
návštěvě regionu jihočeských rybníků
 Pobyt ve volné přírodě (40%)

 Rybaření (31%)

 Odpočinek a regenerace (26%)

 Společenská prestiž (3%)



 dotazníkového šetření se zúčastnilo 361
respondentů z České republiky a 162 respondentů
ze zahraničí

 zahraničí: největší zastoupení měli návštěvníci z
Německa (51), dále pak z Rakouska (32), ze
Slovenska (29) (z Nizozemí (27) , z USA (23)
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Česká republika: počty návštěvníků z 
jednotlivých krajů
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 92% českých turistů přijelo do jižních Čech
individuálně, 8% pak přijelo s cestovní kanceláří,
v případě zahraničních turistů přijelo
individuálně 85%, 15% dotázaných navštívilo
jižní Čechy s cestovní kanceláří

 český turista strávil v regionu průměrně 4,4
dne, průměrná délka pobytu dotázaných
zahraničních turistů činila 6,92 dne



 nejčastějším důvodem k návštěvě oblasti rybníků
jižních Čech bylo trávení dovolené
(ČR 64,61%, zahraničí 72,21%)

 k hlavním atraktivitám, kvůli kterým dotazovaní
turisté do jižních Čech přijeli, patří příroda (ČR
22,96%, zahraničí 22,85%), možnosti rybaření (ČR
33,1 %, zahraničí 19%), spojení odpočinku a sportu
(ČR 21,96%, zahraničí 16,5%),

 důležitým zdrojem informací o regionu jsou
především reference od přátel (ČR 40,91%,
zahraničí 31,19%), významným způsobem je zastoupen
i Internet (ČR 15,91%, zahraničí 23,01%).



Zajímavosti z výzkumu 

 Ke koupání jihočeské rybníky využívá jenom 
(ČR 15% a zahraničních 9%)

(nedostupné info o kvalitě vody, znečištěná voda, 
nedostatečné sociální zařízení v okolí rybníků)

 K rybaření (ČR 67%, zahraniční 13%) 
využívají revíry ČRS a MRS

(dostupní cena, výběr z vícero lokalit)

Soukromé revíry preferují více zahraniční  

turisté z důvodu:
(rychlá možnost zakoupení povolenky k lovu, méně byrokracie, 
lépe zarybněné revíry,větší možnosti úlovků trofejových ryb)



Zajímavosti z výzkumu 

Finanční obnos utracen v regionu jihočeských 

rybníků

turisti z 
ČR

Dlouhodobý 
turismus

průměr 9 869,-Kč

Krátkodobý 
turismus

průměr 962,-Kč

turisti ze 
zahraničí 

Dlouhodobý 
turismus

průměr 14 250,-Kč

Krátkodobý 
turismus

průměr 1 320,-Kč



Pozitivní dopady turismu na oblast 
jihočeských rybníků

Finanční

a) poplatky

b) granty

d) vytváření pracovní míst

e) přerozdělování daní



Pozitivní dopady turismu na oblast 
jihočeských rybníků

Nefinanční

a) zvyšování pocitu regionální identity

b) podpora vzniku nových odvětví  - služby v turismu

c) environmentální vzdělávání 

d) alternativní formy ochrany



Negativní dopady turismu na 
oblast jihočeských rybníků

Spotřeba přírodních zdrojů

 půda – budování nových rekreačních komplexů, 
retence půdy, likvidace biotopů, 

 voda – narušení hydrologických poměrů 

Přímé poškození prostředí

 pěší turistika, terénní auta, cyklistika

Znečišťování a odpady

 zvýšení množstva odpadu, odpadová voda z 
turistických zařízení 



Negativní dopady na kulturní prostředí

 ztráta soukromí

 ztráta identity

 změna tradičného způsobu života



Na krajině byli v minulosti oceňovány především její přírodní 
danosti, do kterých byli vsazené kulturně-historické a 

technické památky. Člověk vnímal v regionech jen jakési 
přírodní prvky, které představovali nerostné bohatství, nebo 

zdroj pitní vody, ale zároveň si vážil prostoru, který poskytuje 
domov a dokázal součastně vnímat i její krásu .

V současnosti můžeme konstatovat, že přírodní zdroje jsou 
jakousi samozřejmostí a člověk vnímá a hodnotí především 

estetickou stránku krajiny. 



Děkuji za pozornost!


