
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY 

REKREAČNÍ POTENCIÁL KOUPACÍCH VOD 

V JIHOČESKÉM KRAJI 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Václav Jícha 
Geografie se zaměřením na vzdělávání 

Vedoucí práce: RNDr. Klára Vočadlová Ph. D. 

Plzeň 2018  



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně 

s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. 

V Plzni, 27. června 2018 

 .............................................................  
vlastnoruční podpis



 

Poděkování

 

Rád bych poděkoval paní RNDr. Kláře Vočadlové, Ph. D. za odbornou pomoc, cenné 

rady a nápomocné vedení v průběhu zpracování této bakalářské práce. 

  



 

  



 

 

  



 OBSAH 

 1 

OBSAH 

1 ÚVOD .............................................................................................................................................. 3 

 CÍLE PRÁCE ............................................................................................................................... 4 

2 TEORETICKÁ ČÁST.......................................................................................................................... 5 

 REKREACE ................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Definice rekreace ....................................................................................................... 5 

2.1.2 Význam rekreace ....................................................................................................... 5 

2.1.3 Členění rekreace dle funkce ...................................................................................... 6 

2.1.4 Index rekreace ........................................................................................................... 7 

2.1.5 Rajonizace cestovního ruchu ..................................................................................... 8 

2.1.6 Cestovní ruch Jihočeského kraje................................................................................ 9 

 KOUPACÍ VODY .......................................................................................................................... 9 

2.2.1 Legislativa .................................................................................................................. 9 

2.2.2 Směrnice EEA ........................................................................................................... 10 

2.2.3 vodní plochy a rekreační potenciál .......................................................................... 11 

2.2.4 Vyhodnocení kvality koupacích vod – sběr a publikace dat .................................... 11 

2.2.5 Zhodnocení jakosti vody – ukazatelé....................................................................... 12 

2.2.6 Sledování kvality vody v Evropské unii .................................................................... 13 

3 METODIKA ..................................................................................................................................... 14 

 HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PRO KOUPACÍ VODY ................................................................................. 14 

3.1.1 Rekreační potenciál cestovního ruchu .................................................................... 14 

3.1.2 Kvalita vody ............................................................................................................. 19 

3.1.3 Roční hodnocení kvality koupacích vod .................................................................. 21 

4 VÝSLEDKY ....................................................................................................................................... 22 

 ZKOUMANÉ KOUPACÍ VODY ....................................................................................................... 22 

4.1.1 VN Lipno – pláž Horní Planá .................................................................................... 22 

4.1.1.1 Hodnocení koupací vody VN Lipno – pláž Horní Planá ............................................ 23 

4.1.2 VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví........................................................................... 25 

4.1.2.1 Hodnocení koupací vody VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví .................................. 25 

4.1.3 VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou .......................................................................... 28 

4.1.3.1 Hodnocení koupací vody VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou ................................. 28 

4.1.4 Koupaliště Lazna Borovany ...................................................................................... 30 

4.1.4.1 Hodnocení koupací vody VN Lipno – koupaliště Lazna Borovany ........................... 30 

4.1.5 Koupaliště Borek u Českých Budějovic .................................................................... 32 

4.1.5.1 Hodnocení koupací vody koupaliště Borek u Českých Budějovic ............................ 32 

4.1.6 Rybník Hejtman ....................................................................................................... 33 

4.1.6.1 Hodnocení koupací vody rybník Hejtman ............................................................... 34 

4.1.7 Staňkovský rybník .................................................................................................... 35 

4.1.7.1 Hodnocení koupací vody Staňkovský rybník ........................................................... 36 

4.1.8 Městská plovárna Vajgar ......................................................................................... 37 

4.1.8.1 Hodnocení koupací vody městská plovárna Vajgar ................................................. 38 

4.1.9 Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí ........................................................................... 39 

4.1.9.1 Hodnocení koupací vody koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí ................................... 39 

4.1.10 Veřejné tábořiště Podolsko ..................................................................................... 41 

4.1.10.1 Hodnocení koupací vody veřejné tábořiště Podolsko ....................................... 41 

4.1.11 Veřejné tábořiště Vojníkov ...................................................................................... 43 

4.1.11.1 Hodnocení koupací vody veřejné tábořiště Vojníkov ........................................ 43 



 OBSAH 

 2 

4.1.12 ATC Radava – VN Orlík ............................................................................................. 45 

4.1.12.1 Hodnocení koupací vody ATC Radava – VN Orlík .............................................. 45 

 HODNOCENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU KOUPACÍCH VOD .............................................................. 47 

4.2.1 Žebříček koupacích vod z pohledu kvality vody ...................................................... 47 

4.2.2 Žebříček koupacích vod z pohledu dopravy ............................................................ 47 

4.2.3 Žebříček koupacích vod z pohledu služeb ............................................................... 48 

4.2.4 Žebříček koupacích vod z pohledu občerstvení....................................................... 49 

4.2.5 Celkové hodnocení .................................................................................................. 49 

DISKUZE .............................................................................................................................................. 51 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 54 

ABSTRAKT ............................................................................................................................................ 55 

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................................. 56 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH ..................................................................................................... 59 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. I 
 



 ÚVOD 

 3 

1 ÚVOD 

Koupací vody jsou pro mnoho lidí místo k odpočinku a relaxaci. Relaxace je nedílnou 

součástí lidského společenského života. Relaxace je činností dobrovolnou, závislá na 

vlastním rozhodování jedince, která není časově omezená. O svém volném času by měl mít 

každý člověk možnost rozhodnout se, jak s ním naloží. 

Pobyt u vody je pro mnoho jedinců součástí trávení času v době trvání tzv. koupací sezóny. 

Rozhodujícím faktorem výběru vhodné koupací vody je prvotně kvalita vody, kterou 

v posledních letech doplňuje celá řada faktorů. Mezi ně můžeme zařadit možnosti jiné 

rekreace než koupání. Důležitá je možnost a kvalita občerstvení v místě či v bezprostřední 

vzdálenosti od koupací vody. Při výběru areálu budou rodiny s dětmi klást větší nároky na 

možnosti vyžití zábavných atrakcí pro své potomky. 

Zkoumání rekreačního potenciálu koupací vod může pomoci nalézt silné i slabé stránky 

dané lokality. Ke stanovení rekreačního potenciálu je možno využít několik metod. Lze 

zaměřovat pouze přírodní potenciál, některé metody zkoumají hlavně kulturní, ale jiné 

chápou rekreační potenciál pro aktuální možnosti a rozvoj cestovního ruchu. 
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 CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je zkoumání jakosti rekreačních vod ve vztahu k rekreačnímu 

potenciálu jednotlivých sledovaných lokalit regionu Jihočeský kraj v letech 2006 až 2017. 

Bude brán zřetel na vzdáleností analýzy dopravní dostupnosti vodních ploch a na možnosti 

stravování či dalších poskytovaných služeb. Bude zhodnocena kvalita vodních ploch 

využívaných ke koupání. 

V rámci bakalářské práce byly stanoveny tyto hypotézy:  

 Kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní sezóně 

 Rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší dopravní dostupností 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 REKREACE 

Rekreace je kultivační význam cestovního ruchu. Poprvé se termín rekreace objevuje 

v Athénské chartě CIAM v roce 1933, kde je jmenována jako základní samostatná 

urbanistická funkce. Cestovní ruch je druh služby, která poslední desetiletí prochází změnou 

(Štyrský & Šípek, 2011). Lidé raději cestují, ale navštívená území si vybírají se speciálními 

předpoklady. Turismus, cestování a rekreace se přeměňují z potřeb zbytných na potřeby 

základní. Jen v roce 2013 meziročně vzrostl obrat cestovních kanceláří pojištěných proti 

úpadku (997) o +7 procentních bodů (Štyrský & Šípek, 2011). S rostoucím 

zájmem o rekreaci je potřeba zamýšlet se nad problém inovací. V praxi mohou lépe 

ovlivňovat zájem o dané území lépe připravené zázemí služeb od turistů vyžadujících 

(Štyrský, 2015). 

V posledních pěti letech přibývá zájem o nabídky přírodní turistiky, někdy nazýváno též 

ekoturismius, bioturismus nebo geoturismus (Štyrský, 2015). Jedná se o formu cestovního 

ruchu v podobě ekologicky šetrného turismu. Klienti rekreačních zařízení očekávají nové 

přístupy k turismu v přírodní krajině. Obecně se od klientely předpokládá 

podvědomí o optimálním chování v přírodní krajině. Přírodní krajinou by se v podmínkách 

České republiky definovala horská turistika či turistika u vodních nádrží (rybníků, jezer, 

ekologických koupališť) (Štyrský & Šípek, 2011). 

2.1.1 DEFINICE REKREACE 

Rekreaci můžeme brát formou odpočinku nebo činnosti ve volném čase, která je nezbytná 

pro existenci fyzické a psychické energie člověka. Přináší změnu monotónní práce, změnu 

prostředí i způsobu života převážně k rozvoji přímého styku s přírodou (Pásková & Zelinka, 

2002). Význam pro osobu má nepopiratelně v kompenzaci negativních důsledků 

nevhodného životního prostředí, negativním způsobem života a četnými tlaky z pracovního 

prostředí (Pásková & Zelinka, 2002). 

2.1.2 VÝZNAM REKREACE 

Rekreaci lze členit dle ekonomického, sociálního a přírodního významu (Úúr, 2018). 
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Ekonomický význam 

Cestovní ruch přináší pro ekonomiku daného území tok peněz, který vede v oblastech se 

sklonem k vylidňování ke stabilizaci obyvatelstva. Se zvětšujícím se vlivem rekreace roste 

počet obyvatel zaměstnaných ve službách a k rostoucímu rozvoji stavitelství. Místí 

obyvatelé jsou více zaměstnáni i v hospodářském odvětví (Úúr, 2018). 

Sociální význam 

Z hlediska sociálního významu se rekreace stala nezbytnou součástí životního režimu 

obyvatelstva a jeho kvality života. Rozvoj rekreační funkce je závislý na hospodářský rozvoj 

společnosti a růst volného času. Ve vyspělých zemích světa se potřeba rekreace projevuje 

bez rozdílu sociálních a věkových skupin obyvatelstva (Úúr, 2018). 

Význam přírodních podmínek 

Některé druhy rekreace jsou vázány na přírodní prostředí. Cestovní ruch se v oblastech 

s vhodnými přírodními podmínkami může potýkat s problémy střetů se zájmy ochrany 

přírody, ochrany zemědělského půdního fondu či hospodaření v lesích a na vodních 

plochách. Pobyt v přírodě lze v některých oblastech připustit pouze pro obyvatele 

s ekologickým chováním (Úúr, 2018). 

2.1.3 ČLENĚNÍ REKREACE DLE FUNKCE 

Z hlediska územního plánování členíme rekreaci do tří hlavních druhů (Mejnesorová , 

2002): 

 každodenní rekreace (v pracovní dny po práci), 

 krátkodobá rekreace (ve dnech pracovního volna, min. 1 den, max. 4 dny), 

 dlouhodobá – pobytová rekreace. 

Každodenní rekreace 

Každodenní rekreace slouží ke krátkodobému zotavení po ukončení pracovní činnosti nebo 

školní výuky. Je vázaná na místo bydliště nebo na místo snadno dosažitelné hromadnou 

dopravou. Větší výběr každodenní rekreace přidává hodnotu v kvalitě ocenění bytového 

fondu daného místa (Ústav územního rozvoje, 2017). 
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Krátkodobá rekreace 

Krátkodobá rekreace představuje možnost zotavení po pracovním týdnu v rozmezí dnů 

pracovního klidu s maximálním rozpětím 4 dnů souvislého volna (Ústav územního rozvoje, 

2017). Společnost očekává od této formy rekreace větší náročnost ať už na samotnou 

možnost odpočinku, změny prostředí i bohatších možností vyžití (Mejnesorová , 2002). 

Dlouhodobá tzv. pobytová rekreace 

Z pohledu České republiky se rekreace změnila za posledních 15 let v souvislosti 

s otevřením hranic (Štyrský, 2015). Pro dlouhodobou rekreaci populace více využívá lokality 

v zahraničí, se stabilními klimatickými podmínkami a s kvalitnějšími službami. V České 

republice musíme odstranit nedostatky v koncepčním přístupu rekreačních oblastí (Ústav 

územního rozvoje, 2017). Dokud nebudou odstraněny, nedojde k velkému návratu turistů 

do atraktivních oblastí ČR. Mezi oblasti, kde se ale turistům dlouhodobě líbí, jsou česká 

lázeňská města, horské resorty a vodní turistika (Mejnesorová , 2002). 

Pobytová rekreace je nejvíce využívaná při sezónách – léto a zima, s náplní dovolené 

obyvatel a školních prázdnin dětí a mládeže (Ústav územního rozvoje, 2017). 

2.1.4 INDEX REKREACE 

Pro hodnocení koupacích vod se v zahraničí, jako jedna z možností, využívá index rekreace. 

Ten lze měřit na různých turistických místech zaměřených na vodní rekreaci (Deliyanto, 

2015). Tento index byl zatím vždy použit pouze na srovnávání rekreace pobřežních vod. 

Hodnocení rekreačního indexu pobřežních zón je rozděleno na několik indikátorů 

(Deliyanto, 2015): 

 turistická hodnota pláže (Value index IBVI), 

 druh pláže (Beach index BI), 

 vnímání uživatelů pláže (Knowledge index KI), 

 ekonomická hodnota pláže (Monetery index MI). 

Výsledkem rekreačního indexu je průměrná hodnota IBVI, BI, KI a MI indexu. Rekreační 

index může signalizovat dostupnost infrastruktury, revitalizaci či restrukturalizaci dané 

oblasti (Deliyanto, 2015). 
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2.1.5 RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU 

Rajonizace je vymezení regionů na základě zpracování informací o rozmístění jevů na 

povrchu zemském. Snahou je zachycení charakteristických rysů regionů. Podle struktury 

rozlišujeme dva typy geografických regionů – homogenní a heterogenní regiony (Šauer, 

2018). 

Homogenní region z pohledu cestovního ruchu je území, které se vyznačuje stejnorodostí 

svých vlastností např. reliéfem, florou, faunou, klimatickými a hydrologickými podmínkami 

(Šauer, 2018). 

Heterogenní region je charakteristický funkčností a intenzitou vazem mezi prvky, tj. 

centra a jejich zázemí (Šauer, 2018). 

Ať už vymezujeme homogenní nebo heterogenní turistické regiony, musíme myslet, že 

neexistuje žádný ideální region, který by měl pevně dané sociálně-geografické hranice.  

Při rajonizaci přistupujeme k třem základním typům principů. Prvním je geografický princip, 

kdy vyčleňuji geograficky významné celky jako např. hory, moře, pobřeží, velkoměsta aj. 

Územně-plánovací princip se využívá hlavně pro mapování významu cestovního 

ruchu a jeho aktivit spojeným s limity využití a zatížení (Šauer, 2018). Třetím, dnes 

nejrozšířenějším, principem je přístup marketingový (Obrázek 1). Vychází z potřeby co 

nejúčelnější propagace turistické nabídky území na národní resp. regionální úrovni. 

Zahrnuje také konkurenceschopnost turistických produktů (Šauer, 2018). 

 

Obrázek 1 - marketingový princip rajonizace regionů (Šauer, 2018) 
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2.1.6 CESTOVNÍ RUCH JIHOČESKÉHO KRAJE 

Jihočeský kraj patří z hlediska předpokladů cestovního ruchu k nejvíce exponovaným 

v rámci celé České republiky. Dostupnost kraje je z hlavního města Prahy velmi dobrá. 

Obdobně je na tom i většina regionů ČR (Vystoupil, 2018).  

Největší význam má pro cestovní ruch Jihočeského kraje národní park Šumava, který je svou 

rozlohou největším národním parkem v ČR (zabírá 3,4 % rozlohy kraje; část leží v Plzeňském 

kraji) (Vystoupil, 2018). Pro vzhled přírody, volně žijící zvířata a planě rostoucí rostliny jsou 

významné také chráněné krajinné oblasti, které zabírají dohromady 16, 4 % rozlohy kraje 

(Vystoupil, 2018). 

Vzhled území kraje představuje pro rozvoj cestovního ruchu jeden z největších potenciálů. 

Rozmanitá krajina umožňuje působení všech forem cestovního ruchu. Nejvyhledávanější 

formou rekreace v regionu je patrně turistika u vody, proto je také někdy nazýván „krajem 

rybníků“, kdy k turisticky využívaným patří hlavně rybník Hejtman a Staňkovský rybník (Úúr, 

2000). Velkou pozornost turistů přitahuje také vodní nádrž Lipno, tok Vltavy a Lužnice, 

města jako Český Krumlov (historické centrum na seznamu UNESCO), Písek, České 

Budějovice, Tábor, Prachatice, Jindřichův Hradec, Třeboň a Hluboká nad Vltavou, kde se 

nachází známý stejnojmenný zámek (Vystoupil, 2018). Pro návštěvníky kraje začíná být 

lákavý i nově opravený nejjižnější bod České republiky nacházející se u města Vyšší Brod 

s přesným určením 48°33′06″ s. š. a 14°19′59″ v. d. (Vyšší Brod, 2018). 

 KOUPACÍ VODY  

2.2.1 LEGISLATIVA 

Každá voda, která splňuje kritéria zákonu č. 258/2000 Sb. je koupací voda. Musí se 

jednat o vodu, kde provozovatel (příp. majitel) nabízí službu koupání, lze očekávat, že se 

v nich bude koupat velký počet fyzických osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání. Velký počet osob se určuje s ohledem na 

hustotu osídlení, infrastrukturu, lokální význam koupacího místa a opatření přijatá na 

podporu koupání (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů, 2018). 

Vyhláška, č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění vyhlášky 
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č. 97/2014 Sb., upravuje principy pro hodnocení a testování jakosti vody v přírodních 

koupalištích. Upravuje, jak se budou koupací lokality členit, jaké budou mít vybavení. 

Stanovuje hraniční hodnoty ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích. Určuje způsoby 

informování veřejnosti o jakosti vod určených ke koupání.  

Základní zákon týkající se vod je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon)(ve znění zákona č. 151/2011 Sb.). Ten stanovuje podmínky ochrany 

povrchové a podzemní vody, úsporu využívání zdrojů pro udržení, či zlepšení jakosti 

povrchových i podpovrchových vod. Zákon určuje vytváření kvalitních podmínek pro 

snižování negativních vlivů povodní a sucha. Stanovuje profil vody ke koupání i povinnost 

provádět efektivní opatření v případě zhoršení jakosti povrchové vody určené ke koupání. 

Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání, stanovuje 

podmínky pro přezkoumání, rozsah a způsob předávání podkladů jednotlivým správcům 

povodí. 

O jakost koupacích vod se zajímá i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze 

dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, 

která obsahuje pravidla ke klasifikaci a monitorování jakosti vod ke koupání a předávání 

informací o jakosti vod veřejnosti nejen v zemi směru dat, ale v rámci EU. Směrnice tedy 

určuje jednotná pravidla pro všechny země EU k jednotnému posuzování dat. Data lze pro 

celou Evropskou unii najít na portálu EU geoportál INSPIRE1. 

2.2.2 SMĚRNICE EEA 

První evropská legislativa o vodách ke koupání byla přijata v roce 1975 a vstoupila 

v platnost 1976. Hlavní cílem směrnice je ochrana veřejného zdraví a ochrana vodního 

prostředí v pobřežních a vnitrozemských oblastech před znečištěním (EEA, 2018). Protože 

se v Evropské unii sdružuje 28 států, které se nacházejí v různých klimatických podmínkách, 

proto kolektivní koupací sezóna trvá od konce května do konce září. Měření ve všech 

členských státech probíhá od roku 2012 stejně, a to minimálně jednou za čtrnáct dní. 

Výjimkou mohou být vody, které v minulých dvou letech splnila předurčené povinné 

hodnoty. Směrnice uvádí řadu parametrů, které musí být sledovány, ale důraz je kladen na 

bakteriologickou kvalitu (EEA, 2018). 

                                                 
1 Dostupné: http://inspire.ec.europa.eu/ 
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Cílem směrnice EEA je zvýšení počtu vod ke koupání vyhovujících závazným 

hodnotám o vodách ke koupání. Dále je cíl zvýšit počet koupacích vod označených jako 

„vynikající“ nebo „dobrý“ (EEA, 2018). 

2.2.3 VODNÍ PLOCHY A REKREAČNÍ POTENCIÁL 

Koupací vody patři k tradičním prvkům přírodního rekreačního potenciálu. Cestovní ruch 

v České republice má vodní turistiku vzhledem k vlivu klimatických podmínek orientovanou 

na letní sezónu. Jako přímý předpoklad turistické rekreační využitelnosti území, z významu 

hydrologické sféry, mají dva aspekty (Úúr, 2000): 

1. existence vodních ploch s největším významem, zejména pro cestovní ruch, s uměle 

vybudovanými přehradními nádržemi a rybníky, 

2. existence vodních toků s vhodností pro vodáckou turistiku, rekreaci u vody a vodní 

sporty. 

 Pro hodnocení byly vybrány koupací vody s pravidelným zkoumáním kvality vody dané 

lokality. Soubor hodnocených vodních ploch vychází ze seznamu zjištěného pomocí 

informací dostupných na národním geoportálu INSPIRE (dostupné: 

https://geoportal.gov.cz). 

2.2.4 VYHODNOCENÍ KVALITY KOUPACÍCH VOD – SBĚR A PUBLIKACE DAT 

Sběr dat a vyhodnocení kvality koupacích vod probíhá v době koupací sezóny (od května 

do září). Jakost vody kontroluje krajská hygienická stanice nebo provozovatel koupaliště 

minimálně jednou za měsíc. V případě odůvodněného předpokladu rozmnožení sinic, může 

být četnost odběru vzorků zvýšena.  

Vzorky dané koupací vody se odeberou zpravidla v pondělí, analyzují se 

v laboratořích a výsledná data jsou do čtvrtečního odpoledne uloženy do centrálního 

informačního systému kvality pitných a koupacích vod PiVo2. Následně pracovníci Státního 

zdravotního ústavu v Praze ve spolupráci s Českou agenturou životního prostředí (CENIA) 

                                                 
2 IS PiVo slouží k pravidelnému sběru dat pro celostátní monitoring jakosti vod. Jedná se o neveřejnou 

webovou aplikaci, dostupnou pouze oprávněným uživatelům. (Javoříková, 2018) Správcem informačního 

sytému je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Monitorovány jsou v kategorii bazénová vody tyto druhy vod: 

koupaliště umělá, koupaliště ve volné přírodě, koupací místa a sauny. (Javoříková, 2018) 
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připraví údaje pro prezentaci na stránkách Národního geoportálu INSPIRE a na evropském 

portálu kvality koupacích vod. 

2.2.5 ZHODNOCENÍ JAKOSTI VODY – UKAZATELÉ 

Každé měření kvality koupacích vod je zaměřeno především na následujících osm 

ukazatelů. Právě tito ukazatelé určují výsledné hodnocení kvality vody při daném odběru. 

1. Escherichia coli 

Bakterie vyskytující se v trávicím traktu lidí a zvířat. Nesmí se vyskytovat v pitné 
vodě. Její přítomnost indikuje fekální znečištění (Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s., 2018). 

 

2. Střevní enterokoky 

Intestinální enterokoky jsou skupinou odolnějších bakterií, které se vyskytují 
v trávicím traktu lidí a zvířat. Nesmí se vyskytovat v pitné vodě. Jejich přítomnost 
indikuje možné fekální znečištění (Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2018). 

 

3. Průhlednost 

Průhlednost se měří pomocí Secchio desky (bílá či bílá s černými kvadranty). 
Výsledná hodnota je určená hloubkou, kde je ještě Secchio deska vidět. Snížení 
průhlednosti vody nezpůsobuje zdravotní riziko, jde o estetickou závadu, ale 
značně ztěžuje záchranu tonoucích (Státní zdravotní úřad , 2018). 

 

4. Vodní květ 

Ukazatel stanovuje přítomnost vodního květu pomocí stupnice (žádný, 
pozorovatelný, hojný a masový) (Státní zdravotní úřad , 2018). 

 

5. Chlorofil-a 

Chlorofil-a obsahují všechny řasy a sinice ve vodě, proto jeho stanovení slouží jako 
míra řas a sinic (Státní zdravotní úřad , 2018). 

 

6. Mikroskopický obraz 

Určuje druhy přítomných sinic, drobných živočichů, řas a neživých částic 
rozptýlených ve vodě. 
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7. Sinice 

Sinice způsobují u citlivějších osob vyrážky, zarudlé oči, rýmu i dýchací problémy. 
Mohou produkovat toxiny, které vedou ke střevním a žaludečním problémům až 
po vážnější jaterní problémy (Státní zdravotní úřad , 2018). 

8. Znečištění odpady 

Běžným okem viditelné znečištění představující odpadky, dřevo, lahve, plasty, 
obaly, gumy, zbytky dehtu aj. K měření se využívá čtyřbodová stupnice – 
zanedbatelné, mírné, místy značné a značné podlém celého břehu (Státní 
zdravotní úřad , 2018). 

 

9. Přírodní znečištění 

Znečištění ve většině případů neohrožuje lidské zdraví. Jako příklad se uvádějí 
ulomené větve, listy, posekaná tráva, listy vodních květin, mrtvé ryby apod. U části 
přírodních koupališť se nacházejí živé vyšší vodní rostliny, které se jako znečištění 
nepovažují. Měří se podle čtyřbodové stupnice – zanedbatelné, mírné, místy 
značné a značné podél celého břehu (Státní zdravotní úřad , 2018). 

 

2.2.6 SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY V EVROPSKÉ UNII 

V Evropské unii se měří kvalita vody ke koupání aspoň čtyřmi vzorky, které jsou odebírány 

za jednu koupací sezónu. Existují výjimky pro oblasti s velmi krátkou sezónou a se 

zeměpisným omezením. Interval pro odběr vzorků nesmí být delší než jeden měsíc (EEA, 

2018). Členský stát by měl výsledky daného roku posoudit a zveřejnit na konci sezóny, 

nejpozději však na začátku další. Výsledky jsou volně dostupné v mapové podobě na 

webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)3. 

Vody jsou klasifikovány podle úrovně jejich kvality: špatné (Poor water quality), dostatečné 

(Sufficient water quality), dobré (Good water quality) nebo vynikající (Excellent water 

quality) (EEA, 2018). Kategorie „dostatečná“ je minimální hranice kvality vody, kterou by 

měly všechny členské státy dosáhnout. Pokud je voda klasifikovaná jako „špatná“, je nutné, 

aby daný stát přijal opatření, např. zákaz koupaní, poskytnutí informací 

veřejnosti a připravil vhodná nápravná opatření (EEA, 2018). V České republice 

se o monitoring koupacích vod starají krajské hygienické stanice.  

                                                 
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters#tab-based-on-data 
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3 METODIKA 

Před začátkem hodnocení koupacích vod došlo k studiu literatury na téma cestovního 

ruchu a rekreačního potenciálu míst závislých na koupacích vodách. Po vyhodnocení došlo 

k sestavení hodnotícího formuláře. Koupací vody byly vybrány podle Národního geoportálu 

INSPIRE, aby u nich probíhalo měření kvality vody. V Jihočeském kraji se jich nacházelo 12, 

proto bylo pro práci vybráno všech 12 vod. 

Hodnocení probíhalo na koupacích vodách v Jihočeském kraji, které musely splnit 

následující kritérium: jakost koupacích vod musela být na koupacích vodách měřena aspoň 

4 roky ve sledovacím období 2006 – 2017 s výjimkou koupacích vod, které vznikly 

v posledních třech letech, které by nemohli tuto podmínku splňovat, ale k měření 

v současnosti dochází.  

Znečištění daného místa, které je bráno jako jedno z kritérií rekreačního potenciálu, sleduje 

Krajská hygienická stanice (KHS) Jihočeského kraje. Zaměřuje se na mikrobiální znečištění, 

obsah fosforu, výskyt sinic a krátkodobá znečištění nespecifického původu. 

 

 HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PRO KOUPACÍ VODY 

Ke každé koupací vodě byl vyplněn formulář, který mapuje situaci dané lokality v průběhu 

koupací sezóny 2017. Formulář vznikl na základě inspirace ze schématu pro charakteristiku 

přírodních poměrů a charakteristice hospodářství cestovního ruchu od Doc. PaedDr. Jiřího 

Štyrského, CSc. publikovanou v roce 2011 (Štyrský & Šípek, 2011). Všechna měřená místa 

jsou hodnocena stejnými hodnotiteli. 

Formulář byl rozdělen na čtyři hlavní části – kvalita vody, doprava, služby a občerstvení 

(Obrázek 2).  

3.1.1 REKREAČNÍ POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU 

1. Kvalita vody 

 Maximální počet bodů: 50, váha pro celkové hodnocení: 25 % 

 Každá koupací voda získala jen jedno hodnocení kvality vody (Tabulka 1), 

které měla v době navštívení dané lokality. Vybrána byla kvality vody v době 

návštěvy dané koupací vody, protože mohla odrážet kvalitu a možnosti 
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ubytování či stravování. Možnosti porovnávat aktuální stav s dlouhodobým 

je možné u každého formuláře, kde je přiložena tabulka s hodnotami od roku 

2006. 

 Metody měření a hodnocení koupacích vod se nachází v následující kapitole 

3.1.2 Kvalita vody. 

Tabulka 1 - bodové ohodnocení dopravy 

Hodnocená položka Možnosti a počet bodů 

Voda vhodná ke koupání 50 bodů 

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově 

postiženými vlastnosti 

40 bodů 

Zhoršená jakost vody 25 bodů 

Voda nevhodná ke koupání 10 bodů 

Voda nebezpečná ke koupání 0 bodů 

 

2. Doprava 

 Maximální počet bodů: 50, váha pro celkové hodnocení: 25 % (Tabulka 2) 

 Dostupnost daného místa vlakem, autobusem případně MHD bylo hodnoceno 

podle jízdních řádů dostupných na www.idos.cz. Vzdálenost zastávek od lokality 

bylo měřeno z mapy Zastávek veřejné dopravy (KúJk, 2017). Aby byl daný 

prostředek hodnocen jako dostupný, musel splňovat dvě podmínky: 

o musí jet minimálně čtyři spoje do a z lokality za den, 

o v čase od 7 hodin do 20 hodin. 

Podmínky byly zvoleny tak, aby si návštěvník mohl vybrat aspoň ze dvou spojů, 

které ho ke koupací vodě dopraví a kterými pojede zpět. Časové rozmezí je 

určené tak, aby se návštěvy koupací vody mohlo zúčastnit i dítě do deseti let. 

  Dostupnost automobilu a možnosti zaparkování bylo zkoumáno v místě každé 

koupací vody. 
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Tabulka 2 - bodové ohodnocení dopravy 

Hodnocená položka Možnosti a počet bodů 

Dostupnost vlaku ANO – 5 bodů, NE – 0 bodů 

Dostupnost autobusu nebo MHD ANO – 5 bodů, NE – 0 bodů 

Dostupnost automobilu – možnost zaparkovat ANO – 5 bodů, NE – 0 bodů 

Vzdálenost od lokality (pro vlak, bus i auto) 

do 100 m – 8 bodů,  

do 250 m – 6 bodů, 

do 500 m – 4 body, 

nad 500 m do 1 km – 2 body, 

více – 0 bodů 

Možnosti parkování 

Zdarma – 4 body 

S poplatkem – 2 body 

Hlídané parkoviště – 4 body 

Nehlídané parkoviště – 2 body 

Kvalita silnice 

Hliněná cesta – 1 bod 

Kamínková cesta – 2 body 

Asfaltová cesta – 3 body 

 

3. Služby 

 Maximální počet bodů: 50, váha pro celkové hodnocení: 25 % 

 Vstupné bylo rozděleno do několika kategorií podle ceny (Tabulka 3), případně 

vstup zdarma je hodnocen s největším možným ziskem bodů. Dále podle 

možností a kvality byly hodnoceny převlékárny, sprchy a šatny. Pláž ať už byla 

jakákoliv, je za stejný počet bodů a to z důvodu preferování lidí různých druhů 

pláže. Možnost koupání psů či zákaz koupání psů je na tom obdobně. 

Návštěvníci koupacích vod s domácím mazlíčkem preferují lokality s možností 
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koupání i psů. Naopak někteří nechtějí, aby se ve stejné vodě koupal i pes, proto 

vyhledávají koupací plochy se zákazem koupání psů. 

Tabulka 3 - bodové ohodnocení služeb 

Hodnocená položka Možnosti a počet bodů 

Vstupné 

ANO – 4 až 0 bodů: 

do 50 Kč den – 4 body, 

do 100 Kč den – 2 body, 

nad 100 Kč – 0 bodů, 

 NE – 5 bodů 

Možnost převlečení 

Zděné převlékárny – 3 body 

Převlékárny za plachtou – 1 bod 

Není možnost převlečení – 0 bodů 

Sprchy 

Zděné sprchy – 3 body 

Pouze venku – 1 bod 

Nejsou dostupné – 0 bodů 

Šatny ANO – 2 bodů, NE – 0 bodů 

Pláž (písčitá, hlinitá, oblázková, travnatá, 

dřevěná, betonová) 
ANO – 3 bodů, NE – 0 bodů 

Více pláží 

ANO – volně dostupné – 2 body 

ANO – soukromé – 1 bod 

NE – 0 bodů 

Plážový servis 

Lehátka – 1 bod 

Slunečník – 1 bod 

Není dostupný – 0 bodů 

Možnost koupání psů ANO – 1 bod, NE – 1 bod 



 3 METODIKA 

 18 

Vhodné pro děti ANO – 5 bodů, NE – 0 bodů 

Dětské atrakce Za každou atrakci 1 bod (max. 5 bodů) 

Atrakce pro veřejnost Za každou atrakci 1 bod (max. 5 bodů) 

Sečení trávy ANO – 3 body, NE – 0 bodů 

Odpadkové koše ANO – 2 body, NE – 0 bodů 

Dostupnost toalet ANO – 3 body, NE – 0 bodů 

Možnosti ubytování (hotel, chatky, stan) ANO – 3 body, NE – 0 bodů 

 

4. Občerstvení 

 Maximální počet bodů: 50, váha pro celkové hodnocení: 25 % 

 Občerstvení je rozděleno na dvě hlavní kategorie: jídlo a pití (Tabulka 4). 

Podle preference lidí navštěvující koupací vody je také přidělen počet bodů.  

Tabulka 4 - bodové ohodnocení občerstvení 

Hodnocená položka Možnosti a počet bodů 

Je zde možnost občerstvení ANO – vyplňuje se zbytek, NE  

Jídlo 

vařená jídla – 10 bodů 

fast food – 10 bodů 

balené produkty př. sušenky – 5 bodů 

Pití 

Nealko (slazené, neslazené) - 5 bodů 

Alko (pivo, víno) – 5 bodů 

Alko (tvrdý alkohol a koktejly) – 5 bodů 

Další služby občerstvení Př. točená zmrzlina – max. 10 bodů 
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Obrázek 2 - Formulář (2018) 

3.1.2 KVALITA VODY 

Pro přírodní koupaliště určuje pravidla pro hodnocení jakosti vod Vyhláška č. 238/2011 Sb. 

s podrobnými informacemi v příloze č. 6. Měření začíná odběrem vzorků, které jsou 

odeslány na rozbor. Ten je následně řazen do pěti kategorií podle kvality vody. 

Stupeň 1 – Voda vhodná ke koupání 

 Značí se modrým usměvavým smajlíkem. Jedná se o vodu s mizivou 

pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při koupání a dalším užíváním této vody. 
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Obrázek 3 - Voda vhodná ke koupání (zdroj: www.koupacivody.cz, 2018) 

Stupeň 2 – Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi 

 V případě zařazení vzorku do stupně 2 je voda nezávadná s nízkou možností vzniku 

zdravotních problémů. Pro jedince se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi je 

vhodné se po koupání osprchovat. 

 

Obrázek 4 - Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (zdroj: www.koupacivody.cz, 
2018) 

Stupeň 3 – Zhoršená jakost vody 

 Nepatrně zvýšené riziko vzniku zdravotních potíží při kontaktu lidského těla se 

vzorkem vody. Vnímavý jedinci by mohli zaznamenat zdravotní potíže. Po koupání je 

doporučeno osprchovat se. 

 

Obrázek 5 - Zhoršená jakost vody (zdroj: www.koupacivody.cz, 2018) 

Stupeň 4 – Voda nevhodná ke koupání 

 Voda představuje pro uživatele zdravotní riziko. Neodpovídá hygienickým 

požadavkům koupací vody. Koupání není doporučeno zejména citlivým jedincům např. děti, 

těhotné ženy, osoby s oslabeným imunitním systémem. 

Je značeno červenou značkou s motivem mračícího se smajlíka. 

 

Obrázek 6 - Voda nevhodná ke koupání (zdroj: www.koupacivody.cz, 2018) 

Stupeň 5 – Voda nebezpečná ke koupání 

 V případě zařazení koupací vody do pátého stupně, vyhlašuje se zákaz koupání. 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí poškození zdraví. 
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U takto zařazené vody se používá černá značka s mračícím se smajlíkem. 

 

Obrázek 7 - Voda nebezpečná ke koupání (zdroj: www.koupacivody.cz, 2018) 

 

3.1.3 ROČNÍ HODNOCENÍ KVALITY KOUPACÍCH VOD 

K měření kvality vody dochází od 20. do 36. týdne daného roku. Každá koupací voda 

obsahuje tabulku s počty měření a rokem měření. Značení v tabulce je barevně stejné jako 

ve Vyhlášce č. 238/2011 Sb. s podrobnými informacemi v příloze č. 6 o kvalitě vody. 

 

Modrá barva symbolizuje vodu vhodnou ke koupání. 

 

Zelená ukazuje vodu vhodnou ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi. 

 

Oranžová představuje zhoršenou jakost vody. 

 

Červená symbolizuje vodu nevhodnou ke koupání. 

 

Voda nebezpečná má barvu černou. Krajská hygienická stanice zakazuje koupání. 

Kvalita vody za daný rok je zhodnocena podle četnosti jednotlivých barev podle počtu 

měření. Pokud dojde ke stejnému počtu četnosti kvality vody, daný rok reprezentuje 

hodnota horší. 
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4 VÝSLEDKY 

 ZKOUMANÉ KOUPACÍ VODY 

Dvanáct zkoumaných vod nacházejících se v Jihočeském kraji (Obrázek 8). V následujících 

kapitolách budou jednotlivé lokality podrobně hodnoceny. 

 

Obrázek 8 - Obecný přehled koupacích vod v Jihočeském kraji k roku 2017 

4.1.1 VN LIPNO – PLÁŽ HORNÍ PLANÁ 

Pláž Horní Planá patří k přehradě Lipno, která je svojí rozlohou největší v České republice. 

Většina přehrady včetně pláže v Horní Plané patří do CHKO Šumava.  

Místo: Horní Planá 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 729 m n. m. 

Maximální hloubka: 25 m (u hráze) 

Plocha nádrže: 4870 ha 
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Pláž v Horní Plané nemá provozovatele, o pořádek se stará město. Návštěvnost lokality je 

v době koupací sezóny pod hranicí 500 lidí, ale zřídka je překročena vlivem příznivého 

počasí (MZe, 2017). Povrch pláže tvoří písek a místy pozvolný travnatý břeh, délka je 120 

m. V místě je také možnost využít převoz automobilu z pravého a levý břeh vodní nádrže. 

Koupací místo se nachází v horní části Lipenské vodní nádrže, je zde proto relativně vysoký 

přísun fosforu, ale obměna vody je v místě rychlá (MZe, 2017). Voda bez znečištění má 

typickou hnědou barvu od huminových látek4 s trendem setrvalého stavu kvality vody 

s nezlepšujícími ani nezhoršujícími podmínkami. Podle KHS je riziko kontaminace vody od 

ČOV Horní Planá, případně z výústí odlehčení kanalizace. V roce 2016 učinila požadavek na 

změnu zaústění odpadních vod k pravému břehu, případně posunout o několik set metrů 

ke hrázi. Navrhla i možnost desinfekce např. UV zářením, která již není generována jako 

kontaminant (MZe, 2017). 

4.1.1.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VN LIPNO – PLÁŽ HORNÍ PLANÁ 

Hodnocená kvalita vody pláže v Horní Plané (Obrázek 9) byla k 15. 7. 2017. Dosahovala 

stupně 2 – Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi. Na 

první pohled byla voda čistá, ale dle rozboru KHS z 3. července 2017 byla pouze překročena 

hodnota ukazatele chlorofyl-a (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). 

U koupací vody je možnost zaparkovat za poplatek 30 Kč na celý den. Můžete se k pláži 

dostat i po pravém břehu, z kterého jezdí převoz na levý břeh (Obrázek 11). S dostupností 

veřejnou dopravou vychází lépe vlaková spojení, jak frekventovaností, tak vzdáleností, 

která tvoří 900 m od pláže. Z nejbližší autobusové zastávky je cesta k vodě dlouhá 1,2 km. 

U koupací vody jsou nově vybudované zděné záchody s převlékárnami. Pejskaři jistě ocení 

jednu travnatou pláž s možností koupání psů, zbytek pláže je písečná. U obsluhy si lze 

vypůjčit šlapadla, lodě, kolo či koloběžky. Turista má k dispozici také pingpongový 

stůl a víceúčelové hřiště (Obrázek 10), které je součástí nedalekého hotelu. K občerstvení 

lze využít stánky přímo na pláži nebo restaurace v blízkém hotelu. 

 Vzhledem k tomu, že na pláži v Horní Plané se neplatí vstupné, neexistují žádná dostupná 

data o přesném počtu návštěvníků. Podle odhadu obsluhy parkoviště s letitou praxí navštíví 

                                                 
4 Přírodní organické látky, které vznikají rozkladem rostlinných zbytků. 



 4 VÝSLEDKY 

 24 

koupací místo v letní sezóně denně průměrně 250 lidí. Podle ústního sdělení (zaměstnance 

parkoviště Jiráskova, Horní Planá) dne 15. července 2017.  

Celkové hodnocení pláže v Horní Plané ukazuje Tabulka 5. Hodnocení kvality vody v letech 

2006 až 2017 obsahuje Tabulka 6. 

Tabulka 5 - bodové hodnocení VN Lipno - pláž Horní Planá 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

40 34 48 50 172 

 

 

Obrázek 10 – víceúčelové hřiště      

 

Obrázek 11 – převoz přes VN Lipno 

  

Obrázek 9 - pláž Horní Planá 
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Vývoj kvality koupací vody v letech 2006 – 2017 

Tabulka 6 - kvalita vody VN Lipno - pláž Horní Planá 

 

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.2 VN LIPNO – PLÁŽ ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

Pláž Černá v Pošumaví se nachází na vodní nádrži Lipno, která patří do povodí řeky Vltavy. 

Místo: Černá v Pošumaví 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 725,6 m n. m. 

Maximální hloubka: 25 m (u hráze) 

Plocha nádrže: 4870 ha 

Pláž Černá v Pošumaví se může chlubit celkovou délkou 340 metrů obsahující 

travnatou i písčitou pláž s charakteristickým kamenitým až bahnitým dnem. Koupací místo 

nemá provozovatele a o pořádek se stará město Černá v Pošumaví a přilehlý hotel. Kvalita 

vody vykazuje setrvalý stav s vyšším přísunem fosforu, který v hluboké zátoce vytváří 

podmínky pro hromadění sinicového květu. Typické zbarvení vody je do hnědé barvy od 

huminových látek (MZe, 2017). 

4.1.2.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VN LIPNO – PLÁŽ ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

Koupací voda pláž Černá v Pošumaví byla navštívena 15. července 2017. V době návštěvy 

byla kvalita vody na pohled čistá s viditelným výskytem sinic v oblasti stojaté vody. Podle 

  20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                     

2013                                    

2014                                     

2015                                     

2016                                     

2017                                     
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dat dostupných na Geoportálu INSPIRE (geoportal.gov.cz), byla kvalita vody hodnocena 

stupněm 2 – Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi. 

Dle rozboru byla pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a a snížená průhlednost 

(Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). 

Z hlediska dopravy je voda přístupná vlakem, autobusem nebo autem. Stání automobilu je 

možné na blízké louce za poplatek 30 Kč za den či na vedlejší silnici vedoucí k přístavišti za 

50 Kč na den. Pro cestovatele veřejnou dopravou je nejdostupnější doprava autobusová se 

zastávkou 100 m od pláže. Pravidelná linka 330059 mezi Horní Planou a Českým 

Krumlovem s četností spojů na oba směry aspoň jeden spoj za tři hodiny i v době letních 

prázdnin. 

V místě se neplatí vstupné při navštívení pláže Černá v Pošumaví. Pouze je část pláže 

vyhrazená pro ubytované hotelu Racek s nadstandardními službami – bar na pláži, plážový 

servis. Cedule na stromech upozorňují na zákaz koupaní psů ve vodě. Tento zákaz ale nebyl 

v době navštívení dodržován. U koupací vody nalezneme několik atrakcí. Pro děti je 

vyčleněna část pláže s kolotočem, houpačkami a prolézačkami (Obrázek 13). Tobogán 

s vyústěním do vody nebyl v době navštívení v provozu (Obrázek 14). Pro širokou veřejnost 

má pláž připraveny také atrakce jako: volejbalové hřiště, minigolf, letní kino, lanové 

centrum. K vypůjčení najdeme šlapadla a lodě. 

Při návštěvně této lokality není potřeba mít s sebou žádnou svačinu. Na pláži se nachází 

stánky s rychlým občerstvením (Obrázek 12), ale také v hotelu Racek je možné zajít do 

restaurace na vařené jídlo. Ke koupi stánky mají také všechny druhy pití od nealkoholických 

nápojů, přes pivo po tvrdý alkohol. 

Vzhledem k tomu, že na pláži v Černé v Pošumaví se neplatí vstupné, neexistují žádná 

dostupná data o přesném počtu návštěvníků. Podle odhadu pána vybírajícího parkovné s 

jeho letitou praxí navštíví koupací místo v letní sezóně denně průměrně 250 lidí. Podle 

ústního sdělení (zaměstnance parkoviště, Černá v Pošumaví) dne 15. července 2017. 

Celkové hodnocení pláže v Černé v Pošumaví ukazuje Tabulka 7. Hodnocení kvality vody 

v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 8. 
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Tabulka 7 - bodové hodnocení VN Lipno - Pláž Černá v Pošumaví 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

40 40 41 45 166 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj kvality koupací vody v letech 2006 – 2017 

Tabulka 8 - kvalita vody - VN Lipno - Černá v Pošumaví 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                    

2013                                    

2014                                     

2015                                     

2016                                     

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

Obrázek 12 - občerstvení Černá v Pošumaví Obrázek 13 - dětské atrakce 

Obrázek 14 - tobogán 
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4.1.3 VN LIPNO – PLÁŽ LIPNO NAD VLTAVOU 

Pláž Lipno nad Vltavou se nachází v blízkosti hráze vodní nádrže Lipno. 

Místo: Lipno nad Vltavou 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 725,6 m n. m. 

Maximální hloubka: 25 m (u hráze) 

Plocha nádrže: 4870 ha 

Pláž Lipno nad Vltavou se nachází v dolní části vodní nádrže. Kvalita vody je v místě silně 

ovlivňována přísunem fosforu (MZe, 2017). Zásadní úpravy technologií čištění odpadních 

vod pomohly s pozitivním dopadem k zlepšení jakosti vody v nádrži. Hnědé zbarvení vody 

je způsobeno humusovými látkami. Voda také není mikrobiologicky znečištěná a trend 

posledních let ukazuje nezhoršující se kvalitu vody (MZe, 2017). 

 

4.1.3.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VN LIPNO – PLÁŽ LIPNO NAD VLTAVOU 

Pláž Lipno nad Vltavou byla navštívena 17. července 2017. Kvalita vody na pohled odpovídá 

mírnému znečištění. Podle rozboru KHS byla překročena limitní hodnota ukazatele sinice, 

vodního květu, chlorofylu-a a byla snížená průhlednost. Voda dostala hodnocení stupně 3 

– Zhoršená jakost vody. (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017) 

Dopravní dostupnost lokality je dostatečná. Autobusy staví v centru města a k pláži 

(Obrázek 15) to má turista 180 m. Od vlaku vede cesta kolem Lipenské přehrady dlouhá 2,1 

km. Ve městě se nachází několik parkovišť pro návštěvníky s automobilem. Turisté na pláži 

najdou velké množství atrakcí, jak pro děti, tak pro dospělé – od možnosti půjčení 

šlapadel a plachetnic, po vyhlídkové plavby či moderované cvičení na pláži (Obrázek 

17) a samozřejmostí je také víceúčelové hřiště (Obrázek 16). V místě se nenacházely sprchy, 

šatny ani žádná možnost pro převlečení. Zakoupit si občerstvení, např. točenou zmrzlinu, 

naopak šlo na několika místech.  

Vstup na pláž Lipno nad Vltavou je zdarma, proto nikde není evidováno přesné číslo 

návštěvnosti koupací vody v letní sezóně. Odhaduje se na < 1000 za den (MZe, 2017). 
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Celkové hodnocení pláže v Lipně nad Vltavou ukazuje Tabulka 9. Hodnocení kvality vody 

v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 10. 

 

Tabulka 9 - bodové hodnocení VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

25 36 38 45 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 - kvalita vody VN Lipno - Lipno nad Vltavou 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky
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2007                                    

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                  

2013                                   

2014                                     

2015                                   

2016                                     

2017                                    

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

Obrázek 16 - volejbalové hřiště Lipno nad Vltavou 

Obrázek 15 - pláž Lipno nad Vltavou 

Obrázek 17 - cvičení na pláži 
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4.1.4 KOUPALIŠTĚ LAZNA BOROVANY 

Koupaliště Lazna se nachází v Borovanech u Českých Budějovic. Celý areál se rozkládá na 

ploše 2500 m3 (Obrázek 18). 

Místo: Borovany 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 495 m n. m. 

Plovárna čistí vodu bez chemické úpravy s využitím biologického způsobu. Úprava vody 

probíhá ve filtračních lagunách s vodními rostlinami. Tato metoda čištění umožňuje 

bezpečné koupání i alergikům na chemické přípravky např. chlór (Koupaliště a vodní 

plochy, 2018). Mikrobiologické vyšetření vzorků vody, které provádí akreditovaná laboratoř 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice, ukazuje trend 

neznečištěné vody s minimálním množstvím znečištění v podobě Escherichia 

coli a intestinálními enterokoky (Koupaliště a vodní plochy, 2018). 

 

4.1.4.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VN LIPNO – KOUPALIŠTĚ LAZNA BOROVANY 

Koupací voda byla navštívena 25. srpna 2017. Voda se zdála na pohled čistá, což 

dokázal i rozbor Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České 

Budějovice, od koho si provozovatel, kterým je město Borovany, nechává odebírat vzorky 

na rozbor, který určil kvalitu vody stupně 1 – Voda vhodná ke koupání. (Koupaliště a vodní 

plochy, 2018) 

Dopravní obslužnost plovárny je vzhledem k blízkosti českého velkoměsta České Budějovice 

na vysoké úrovni. Vlak i autobus jezdí denně a v pravidelných intervalech. Pro automobil je 

v bezprostřední blízkosti koupací vody připraveno parkoviště dostupné po nově 

vybudované asfaltové silnici. Návštěvníci přírodního koupaliště mají k dispozici dostatečný 

počet parkovacích míst i s přičtením možnosti stání v ulicích Petra z Lindy a Trocnovská. 

Parkovné se neplatí.  

Nejdražší vstupné podle ceníku 2017 zaplatíme o víkendu 50 Kč, pro děti od 7 do 15 let, 

studenty, důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P je vstupné snížené na 30 Kč po celý 

týden. Po zaplacení vstupného turista získá přístup k čistým převlékárnám, sprchám, 

šatnám a k připojení na síť WiFi. Využít lze také skokanského můstku, houpaček, lanovky, 
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skluzavky, pirátské věže a několika vodních atrakcí (Obrázek 19). Za poplatek je možné 

pronajmutí plochy na plážový volejbal, badmintonového setu či slunečníků a lehátek. 

V celém areálu se nesmějí koupat psi. 

K občerstvení slouží stánek s rychlým občerstvením.  

Podle počtu prodaných vstupenek jde vypočítat průměrná návštěvnost areálu v době letní 

sezóny, která činí 400 osob. Podle ústního sdělení (pokladní Lazna Borovany, město 

Borovany) dne 25. srpna 2017. 

Celkové hodnocení koupaliště Lazna Borovany ukazuje Tabulka 11. Hodnocení kvality vody 

v letech 2014 až 2017 obsahuje Tabulka 12. 

 

Tabulka 11 - bodové hodnocení Koupaliště Lazna Borovany 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

50 38 44 35 167 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 - kvalita vody Lazna Borovany 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2014                                   

2015                                   

2016                                 

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

  

Obrázek 19 - dětský koutek Borovany Obrázek 18 - Koupaliště Lazna Borovany 
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4.1.5 KOUPALIŠTĚ BOREK U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

Koupaliště Borek lze nalézt v obci Borek v ulici U studánky. 

Místo: Borek u Českých Budějovic 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 409 m n. m. 

Maximální hloubka: 3,6 m 

Přírodní koupaliště (Obrázek 20) udržuje čistotu vody prostřednictvím biologických 

filtračních lagun bez použití chemických přísad. Takto upravená voda je vhodná pro 

alergiky. Podle ústního sdělení Jaroslava Nováka (starosty obce Borek, Borek u Českých 

Budějovic) dne 26. srpna 2017.  

4.1.5.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY KOUPALIŠTĚ BOREK U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

Při návštěvě koupací vody 26. srpna 2017 působila voda čistě s mírným nádechem zelené 

barvy. To potvrdila i krajská hygienická stanice, která identifikovala mírně zhoršené 

vlastnosti vody a sníženou průhlednost. Kvality vody byla ohodnocena stupněm 2 – Voda 

vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi. Podle ústního sdělení 

Jaroslava Nováka (starosty obce Borek, Borek u Českých Budějovic) dne 26. srpna 2017. 

Obec Borek tvoří satelit města České Budějovice, proto využívá dopravní obslužnosti 

městské hromadné dopravy krajského města. Hlavní silnice procházející obcí tvoří 

alternativní spojení Českých Budějovic s Táborem, po budované dálnici D3. Pro turisty 

s automobilem je připraveno u koupaliště parkoviště. V případě většího zájmu je možno 

parkovat na přilehlé louce, která zabezpečuje dostatečný počet parkovacích míst. 

Návštěvníci mohou využít přírodní bazén s odpočinkovým molem a odrazovým můstkem, 

hřiště na plážový volejbal a vodní atrakce. Děti mají k dispozici dětské hřiště a brouzdaliště 

(Obrázek 21). 

Stánek s občerstvením a zastřešenou terasou nabízí rychlé občerstvení a nealkoholické 

nápoje včetně alkoholického piva. 

Průměrná návštěvnost se v letní sezóně pohybuje okolo 300 lidí. Podle ústního sdělení 

Jaroslava Nováka (starosty obce Borek, Borek u Českých Budějovic) dne 26. srpna 2017. 
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Celkové hodnocení koupaliště v Borku u Českých Budějovic ukazuje Tabulka 13. Hodnocení 

kvality vody v letech 2015 až 2017 obsahuje Tabulka 14. 

 

Tabulka 13 – bodové hodnocení koupaliště Borek u Českých Budějovic 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

40 34 38 40 152 

 

Tabulka 14 - kvalita vody - Borek u Českých Budějovic 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 2015                                    

2016                                  

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.6 RYBNÍK HEJTMAN 

Rybník Hejtman najdeme ve městě Planá nad Lužnicí v části Strkov. 

Místo: Planá nad Lužnicí 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 460 m n. m. 

Maximální hloubka: 6 m (u hráze) 

Plocha nádrže: 78 ha 

Obrázek 20 - koupaliště Borek u Českých Budějovic Obrázek 21 - dětské brouzdaliště v Borku 
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Kolem rybníku Hejtman (Obrázek 23) je travnatý břeh, který postupně přechází v les. Dno 

je písčité a vstup do rybníka je upraven štěrkopískem. Vodu zde najdeme v dobré kvalitě 

s poměrně nízkou koncentrací fosforu s přítomností sinic, které nepřekračují svým 

množstvím hranice vhodnosti ke koupání (MZe, 2017). Riziko rozšíření sinic do nadlimitního 

stavu představuje negativní dopad na rekreační využitelnost místa. Předcházení problému 

je možné např. modifikací rybí osádky či snížení vstupu fosforu hlavním přítokem (MZe, 

2017). 

4.1.6.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY RYBNÍK HEJTMAN 

Konec července, ale teprve půlka letní koupací sezóny znamená pro rybník Hejtman 

pravidelně zhoršení kvality vody, kterou KHS hodnotila k datu navštívení 24. července 2017 

stupněm 3 – Zhoršená jakost vody. Dle rozboru byla překročena limitní hodnota ukazatele 

sinic, vodního květu a je snížená průhlednost (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 

2017). I na první pohled se zdála voda znečištěná. 

Rybník se nachází v těsné blízkosti hranic s Rakouskem a kvůli městu Chlum u Třeboně má 

dostupnou autobusovou dopravu. Vlak zde nenajdeme. Pro návštěvníky s autem je 

možnost zastavit v blízkosti koupací vody, nebo v autokempu na hlavní pláži. 

Možnost přístupu k vodě je bezplatná. Rekreační místo využívá svého potenciálu a pro 

turisty připravilo několik atrakcí pro zabavení na celý den, jako víceúčelové hřiště, 

pingpongový stůl, tobogán (Obrázek 22), trampolína, vodní skluzavky a k půjčení jsou 

šlapadla a lodě. Ubytování je umožněno i ve vlastním karavanu. 

Stánky s občerstvením nabízejí rychlé občerstvení a různé druhy nápojů. Pro vařená jídla je 

nutné dojít do města Chlum u Třeboně do jakékoliv restaurace. 

I přes dlouhodobý neideální stav kvality vody zavítá k rybníku Hejtman v koupací sezóně 

denně téměř 1000 lidí. Nutno podotknout, že má rybník kolem sebe několik soukromých 

kempů, kde turisté zůstávají déle jak jeden den (MZe, 2017). 

Celkové hodnocení rybníku Hejtman ukazuje Tabulka 15. Hodnocení kvality vody v letech 

2006 až 2017 obsahuje Tabulka 16. 
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Tabulka 15 - bodové hodnocení rybníku Hejtman 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

25 31 42 33 131 

 

 

Tabulka 16 - kvalita vody- rybník Hejtman 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                  

2013                                   

2014                                     

2015                                     

2016                                     

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.7 STAŇKOVSKÝ RYBNÍK 

Staňkovský rybník se nachází v obci Staňkov, která měla k 1. lednu 2017 216 obyvatel 

(Český statistický úřad, 2018). Rybník vybudoval roku 1550 Mikuláš Ruthard z Malešova. 

V době svého vzniku byl největším rybníkem podle plochy i objemu. Dnes je sedmým 

největším rybníkem v ČR s největší hloubkou u hráze 16 metrů (CzechTourism, 2018). Malá 

výnosnost rybníka určila hlavní funkci na rekreační.  

Obrázek 22 - tobogán u rybníku Hejtman Obrázek 23 - rybník Hejtman 
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Místo: Staňkov 

Druh: Přírodní koupaliště 

Nadmořská výška: 471 m n. m. 

Maximální hloubka: 16 m (u hráze) 

Plocha nádrže: 241 ha 

Rybník má přirozeně vyhovující kvalitu vody. V některých letech byl zaznamenán zvýšený 

rozvoj sinic, kdy nejhorší byly roky (mezi lety 2006 – 2017) 2007 a 2011, kdy byla voda 

hodnocena jako nevhodná ke koupání. Faktory ovlivňující kvalitu vody mohou být vstupy 

fosforu z povodí Koštěnického potoka a vliv rybí osádky (MZe, 2017). Opatření ke snížení 

možnosti zhoršení kvality vody může být změnit či omezit rybí osádku, aby bylo možno 

uplatit přírodní čištění vody rostlinami, které aktuálně mají ryby především jako potravu. 

4.1.7.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY STAŇKOVSKÝ RYBNÍK 

Již při pohledu v den navštívení Staňkovského rybníka 24. července 2017 bylo patrné 

znečištění vody. Sinice se usazovaly na březích. Průhlednost byla špatná. Dle rozboru KHS, 

který probíhal přesně v den navštívení koupací vody, je voda klasifikovaná stupněm 4 – 

Voda nevhodná ke koupání. Krajská hygienická stanice zjistila překročení limitních hodnot 

u ukazatelů sinic, chlorofyl-a a sníženou průhlednost (Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje, 2017). Doporučovala lidem nekoupat se v takto znečištěné vodě, 

protože neodpovídá hygienických požadavkům a mohla způsobovat zdravotní potíže. 

Hlavní důraz byl kladen na děti, těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem 

(Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). 

Z možností veřejné dopravy lze využít pouze autobus, kdy je autobusová zastávka vzdálena 

od koupací vody 300 m. Pro návštěvníky s automobilem je dovoleno parkovat s poplatkem 

pouze ve vybraných kempech.  

Pro turisty je připravena řada atrakcí, tj. houpačky, kolotoč, šlapadla a lodě. Areály kempů 

jsou obecně vhodné pro děti. V místě je také dovoleno koupání psů. Pokud se v kempu 

neubytujete, není k dispozici sprcha, šatna či převlékárny.  

Oproti službám je kvalita občerstvení vysoká. V kempech se nacházejí restaurace, které 

podávají i vařená jídla. Z nápojů lze koupit od vody po tvrdý alkohol v mnoha variantách.  
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Návštěvnost v koupací sezóně denně nepřekračuje hranici 500 osob (MZe, 2017). Přesné 

číslo nelze zjistit, protože se nevybírá žádné vstupné. 

Celkové hodnocení Staňkovského rybníka ukazuje Tabulka 17. Hodnocení kvality vody 

v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 18. 

Tabulka 17- bodové hodnocení Staňkovský rybník 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

10 21 34 45 110 

 

Tabulka 18 - kvalita vody Staňkovský rybník 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                   

2013                                    

2014                                     

2015                                     

2016                                     

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.8 MĚSTSKÁ PLOVÁRNA VAJGAR 

Městská plovárna Vajgar (Obrázek 24) se nachází v centru města Jindřichův Hradec. 

Koupací voda je nadstandardně vybavena vodními atrakcemi. Byl zde vybudován vodní 

vlek, který se jmenuje Jindřichův Hradec 2.0 system Wakemaster. Plovárna je hojně 

navštěvována fanoušky vodních sportů, pro které je v místě plovárny zřízena půjčovna pro 

wakeboarding, wakeski nebo wakeskate (BORO spol. s.r.o., 2018). Pro širokou veřejnost 

jsou v areálu rybníku Vajgar pořádány v letní sezóně kulturní akce. 

Místo: Jindřichův Hradec 

Druh: Přírodní koupaliště 
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Nadmořská výška: 463 m n. m. 

Plocha nádrže: 45 ha 

4.1.8.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY MĚSTSKÁ PLOVÁRNA VAJGAR 

Kvalita koupací vody nelze objektivně hodnotit. Několik sezón neprobíhá pravidelné 

měření. Odebírání vzorků KHS stojí peníze a plovárna Vajgar vykazovala pravidelně 

v minulých letech obdobné výsledky, proto majitel přestal platit rozbory kvality vody. Podle 

ústního sdělení (zaměstnance občerstvení, Jindřichův Hradec) dne 24. července 2017. 

Dostupnost plovárny Vajgar, která se nachází na stejnojmenném rybníku, je velmi dobrá. 

Autobusová zastávka se nachází 300 m od koupací vody. Nejbližší vlaková zastávka je sice 

vzdálená 1,6 km, ale vzhledem ke skutečnosti, že se nachází plovárna v centru Jindřichova 

Hradce, není problém se ani od vlaku k ní dostat.  

Při úhradě vstupného 35 Kč na osobu a den má turista možnost vybrat si jeden nápoj 

z denní nabídky místního bistra zdarma. Po 18. hodině se vstupné neplatí. K dispozici 

návštěvníkům je šatna, travnatá pláž s lehátky. Koupání psů není dovoleno. Ovšem nabídka 

vodních atrakcí přesahuje očekávání. Rekreantovi nabízejí v Jindřichově Hradci vodní 

lyžování, wakeboarding, půjčovnu lodiček, šlapadel i antukové hřiště. 

V bistru Maňásek lze najít jídla všeho druhu. Sezónně je k dispozici gril a možnost vařených 

jídel. Nechybí ani pro horké letní dny točená zmrzlina.  

Celkové hodnocení městské plovárny Vajgar ukazuje Tabulka 19. Hodnocení kvality vody 

v letech 2006 až 2009 obsahuje Tabulka 20. 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 - plovárna Vajgar 
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Tabulka 19 - bodové hodnocení městské plovárny Vajgar 

 

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.9 KOUPALIŠTĚ POHODA SEZIMOVO ÚSTÍ 

Koupaliště Pohoda najdeme v Sezimovo Ústí v blízkosti centra v klidné části zaměřené 

především na sportovní vyžití. Přes lávku se od koupaliště nachází sportovní hala a hřiště 

na softball. Kolem vodní nádrže vede cyklostezka. 

Místo: Sezimovo Ústí 

Druh: Přírodní koupaliště (umělá nádrž) 

Nadmořská výška: 471 m n. m. 

Maximální hloubka: 2,7 m 

Plocha nádrže: 2 373 m2 (z toho 1 515 m2 koupací část a 858 m2 biologická část) 

4.1.9.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY KOUPALIŠTĚ POHODA SEZIMOVO ÚSTÍ 

Kvalita vody koupaliště v Sezimově Ústí byla v době návštěvy velmi dobrá a na první pohled 

se zdála voda čistá. To potvrdilo i měření KHS, které hodnotilo koupaliště stupněm 1 – Voda 

vhodná ke koupání (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). Návštěva proběhla 

22. srpna 2018, kdy by se očekávala již zhoršená kvalita vody vzhledem pokročilé 

sezóně a k vysokým letním teplotám. 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

- 36 37 45 118 

 

 

Tabulka 20 - kvalita vody - plovárna Vajgar 

 
Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     
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Kolem koupací vody prochází cyklistická stezka, kvůli které se i v místě nachází zbudované 

parkoviště pro kola. Z vlaku i od nejbližší autobusové zastávky je voda vzdálena nejméně 

640 m. Pro autoturisty je možnost zastavit u parkoviště vzdáleného jen několik metrů od 

rekreačního střediska. To se sice nachází téměř v centru Sezimova Ústí, ale ve velmi klidné 

lokalitě, kam návštěvníka dovedou informační cedule. 

Cena vstupného se pohybuje od 20 do 50 Kč, podle dne v týdnu či věku. Ve všední den 

dospělá osoba zaplatí 40 Kč a děti, studenti, senioři a ZTP 20 Kč. O víkendu se cena mění na 

50 Kč, respektive 25 Kč (Město Sezimovo Ústí, 2018). 

K dispozici ve sportovně rekreačním areálu je hřiště plážového volejbalu, multifunkční 

hřiště, skokanský můstek (Obrázek 25). Pro děti provozovatel připravil skluzavky, 

houpačky a vodní atrakce v podobě vodní houby, vodotrysku a brouzdaliště (Obrázek 26). 

U koupacího biotopu pravidelně pořádají na Den dětí první veřejné koupaní určené právě 

dětem (Město Sezimovo Ústí, 2018). 

Celkové hodnocení koupaliště v Sezimovo Ústí ukazuje Tabulka 21. Hodnocení kvality vody 

v letech 2015 až 2017 obsahuje Tabulka 22. 

Tabulka 21 - bodové hodnocení koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

50 34 39 35 158 

 

 

Obrázek 26 - vodní atrakce Sezimovo Ústí Obrázek 25 - koupaliště se skokanským můstkem v 
Sezimovo Ústí 
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Tabulka 22 - kvalita vody - Sezimovo Ústí 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 2015                                    

2016                                   

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.10 VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ PODOLSKO 

Veřejné tábořiště Podolsko (Obrázek 28) se nachází v horní části nádrže Orlík. Umístění 

odpovídá kvalita koupací vody. V letní sezóně při zvýšení průtoků (např. povodně) lze 

zaznamenat zhoršení bakteriologických ukazatelů, kvůli přísunu znečištění z povodí (MZe, 

2017). Sucho naopak způsobuje především v druhé polovině léta k masivnímu rozvoji sinic. 

Místo: obec Klučenice 

Druh: Přírodní koupaliště  

Nadmořská výška: 354 m n. m. 

Plocha nádrže: 3732,7 ha (horní část nádrže Orlík) 

V místě je příliš dlouhá doba zdržování vody, což vede k přirozeně vyšší koncentraci 

fosforu a zvyšuje riziko masového rozvoje sinic. Setrvalý stav posledních let 

vypovídá o nevyhovujícím požadavku na kvalitu vody (MZe, 2017). Rizikovost zhoršení 

kvality vody v závislosti na stavu počasí v letní sezóně je extrémní. Státní podnik Povodí 

Vltavy navrhl postupnou modernizaci starších ČOV a budovaní nových se zaměřením na 

odstraňování fosforu (MZe, 2017). 

4.1.10.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ PODOLSKO 

Kvalita vody, na první pohled, nebyla 20. srpna 2017 ideální. Rozšíření sinic a vodního květu 

bylo patrné po celé vodní ploše. KHS nedoporučovala koupání a provozování vodních 

sportů všem osobám zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpící alergií či osobám 

s oslabeným imunitním systémem (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). 

Rozbor ukázal výrazné překročení limitních hodnot ukazatele sinic, vodního 

květu a chlorofylu-a. Proto byla kvalita vody hodnocena stupněm 4 – Voda nehodná ke 

koupání. (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017) 
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Veřejné tábořiště Podolsko je dostupné pouze autobusem a autem. Pro automobily je 

připraveno parkoviště s poplatkem. 

Možnost služeb není kvalitní. Pokud turista nebydlí v chatkách či ve vlastním karavanu, 

nemá možnost převlečení, šaten ani sprchy. K zakoupení je slunečník na pláž. Není zde 

zákaz koupání psů.  

Na pláži (Obrázek 27) lze zakoupit občerstvení v podobě rychlého občerstvení a nápojů – 

alkoholické i nealkoholické. 

Návštěvnost koupací vody nedosahuje vysokých hodnot. Průměrná návštěva se pohybuje 

pod 100 návštěvníků za den v letní sezóně (MZe, 2017). 

Celkové hodnocení veřejného tábořiště Podolsko ukazuje Tabulka 23. Hodnocení kvality 

vody v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 24. 

 

Tabulka 23 - bodové hodnocení veřejné tábořiště Podolsko 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

10 20 15 40 90 

 

  

Obrázek 28 - veřejné tábořiště Podolsko Obrázek 27 - pláž Podolsko 
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Tabulka 24 - kvalita vody VN Orlík - Podolsko 

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

4.1.11 VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ VOJNÍKOV 

Veřejné tábořiště Vojníkov se nachází v blízkosti obce Vojníkov a Čížová.  

Místo: obec Vojníkov 

Druh: Přírodní koupaliště  

Nadmořská výška: 354 m n. m. 

V roce 2011 vydala KHS Jihočeského kraje dočasný zákaz koupání v koupací oblasti.  

(Dufková, 2017). Podle rozboru Zkušební laboratoře v Plzni byla voda znečištěna fekáliemi.  

Toto znečištění může způsobit průjmy, infekce močových cest, infekci ran a jejich hnisání 

(Dufková, 2017). 

4.1.11.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ VOJNÍKOV 

Lokalita byla navštívena 20. srpna 2018. Kvalita koupací vody na první pohled znečištěná se 

zbarvením do hněda (Obrázek 30). Podle místního občana se jedná o znečištění způsobené 

rašelinou, ale také vyústěním odpadu se splašky.  

Přestože je voda dlouhodobě hodnocena stupněm 4 – Voda nevhodná ke 

koupání i posledním pátým stupněm – Voda nebezpečná ke koupání, místí obyvatelé se v ní 

koupou. Jediná možnost dopravy k této lokalitě je automobilem. 

Z důvodu dlouhodobě nevyhovující kvalitě vody je hodnocena jako nehodná pro děti. U 

restaurace na pláži je možnost půjčení lodí a k dispozici je také turistům antukové hřiště. 

 Odběrové týdny  
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Veřejné tábořiště Vojníkov se může chlubit kvalitním občerstvením v podobě hospody u 

pláže (Obrázek 29), která nabízí rychlé občerstvení, ale i vařená jídla. 

Návštěvnost koupací vody nelze určit.  

Celkové hodnocení veřejného tábořiště Vojníkov ukazuje Tabulka 25. Hodnocení kvality 

vody v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 26. 

Tabulka 25 - bodové hodnocení veřejné tábořiště Vojníkov 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

10 20 15 40 85 

 

Tabulka 26 kvalita vody - VN Orlík - Vojníkov 
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Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

Obrázek 30 - veřejné tábořiště Vojníkov Obrázek 29 - betonový vstup do vody - Vojníkov 
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4.1.12 ATC RADAVA – VN ORLÍK 

Nejlépe je vodní nádrž dostupná z obce Chrást. Koupací místo se nachází ve střední části 

nádrže Orlík. 

Místo: obec Klučenice 

Druh: Přírodní koupaliště  

Nadmořská výška: 354 m n. m. 

Plocha nádrže: 2732,7 ha (střední část nádrže Orlík) 

Kvalita vody vykazuje setrvalý dobrý stav. Ohrožení znečištění je v období povodní nebo při 

deštivém létě, kdy z horních částí nádrže přitéká velké množství fosforu, který napomáhá 

k rozvoji sinic. Vnos živin do zátoky probíhá také z Kamenického potoka (MZe, 2018). 

Zlepšení kvality vody může pomoci stavba nových ČOV i rekonstrukcí současných ČOV 

s důrazem na odstraňování fosforu. S fosforem jsou problémy v celé vodní nádrži Orlík, 

proto Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a Jihočeského kraje zpracovává 

samostatnou studii k návrhu opatření ve prospěch jakosti vody (MZe, 2018). 

4.1.12.1 HODNOCENÍ KOUPACÍ VODY ATC RADAVA – VN ORLÍK 

Koupací voda (Obrázek 31) byla navštívena 20. srpna 2017. Na první pohled se voda jevila 

trochu znečištěná – snížená průhlednost a zbarvení do zelena. 

Hromadná doprava není v místě řešená. Nejbližší zastávka autobusu je 2,4 km od místa 

koupání, ale spoje zde jezdí jen zřídka a není možné autobus využít k jednodenní návštěvě 

lokality. Pro automobily je připraveno nehlídané placené parkoviště. Pro ubytované je 

parkování zdarma. 

Za koupání se vstupné neplatí. Možné je využít písčitou i travnatou pláž. Návštěvníkům je 

také k dispozici zděná sprcha. Možnost koupání psů není omezena. Místo nabízí pro děti 

houpačky, skluzavku, prolézačky a pískoviště. Dospělé osoby mohou využít možnosti 

zápůjčky šlapadel, motorových člunů, volejbalového hřiště, trampolíny nebo 

pingpongového stolu. 

Občerstvení pro koupací vodu zajišťuje Hospoda Radava (Obrázek 32), která nabízí vařená 

jídla i fast food. Nápoje mají od nealkoholických až po tvrdý alkohol a koktejly. 
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Celkové hodnocení ATC Radava na vodní nádrži Orlík ukazuje Tabulka 27. Hodnocení kvality 

vody v letech 2006 až 2017 obsahuje Tabulka 28. 

 

Tabulka 27 - bodové hodnocení ATC Radava - VN Orlík 

Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení 
Celkový 

výsledek 

40 18 41 43 142 

 

Tabulka 28 - kvalita voda - VN Orlík - ATC Radava 

 Odběrové týdny  

   20.  21. 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  celkově 

ro
ky

 

2006                                     

2007                                     

2008                                     

2009                                     

2010                                     

2011                                     

2012                                     

2013                                    

2014                                     

2015                                     

2016                                     

2017                                     

Zdroj: (Koupání ve volné přírodě, 2017) 

  

Obrázek 32 - restaurace Radava Obrázek 31 - ATC Radava - VN Orlík 
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 HODNOCENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU KOUPACÍCH VOD 

V této kapitole se seznámíme s výsledky koupacích vod od hodnocení jednotlivých kategorií 

– kvalita vody, doprava, služby a občerstvení až po celkové hodnocení. 

4.2.1 ŽEBŘÍČEK KOUPACÍCH VOD Z POHLEDU KVALITY VODY 

Pokud bychom hodnotili u koupacích vod pouze kvalitu vody v době navštívení, na prvním 

místě bychom měli dvě koupaliště, a to Lazna Borovany a Pohoda Sezimovo Ústí (Tabulka 

29). Další v pořadí by byla téměř všechny místa měřená na vodní nádrži Lipno, a také 

koupaliště v Borku u Českých Budějovic. Naopak nejhůře dopadl Staňkovský rybník spolu 

s veřejným tábořištěm Podolsko a Vojníkov. Poslední místa odrážejí přesné umístění dané 

koupací plochy v celkové tabulce. 

 

Tabulka 29 - srovnání kvality vody koupacích vod 

 Lokalita Kvalita vody  
1.  Koupaliště Lazna Borovany 50 100% 

1.  Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 50 100% 

3.  VN Lipno - pláž Horní Planá 40 80% 

3.  VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 40 80% 

3.  Koupaliště Borek u Českých Budějovic 40 80% 

3.  ATC Radava - VN Orlík 40 80% 

7.  VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 25 50% 

7.  Rybník Hejtman 25 50% 

9.  Staňkovský rybník 10 20% 

9.  Veřejné tábořiště Podolsko 10 20% 

9.  Veřejné tábořiště Vojníkov 10 20% 
(největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii) 

 

4.2.2 ŽEBŘÍČEK KOUPACÍCH VOD Z POHLEDU DOPRAVY 

Z pohledu dopravy se stává vítězem pláž na vodní nádrži Lipno v Černé v Pošumaví. 

Dostupnost koupací vody autobusem, vlakem či automobilem je vyhovující. Každá koupací 

voda je dostupná autem. Problémem je veřejná doprava, která minimálně až vůbec 

neobsluhuje veřejné tábořiště Podolsko, Staňkovský rybník, veřejné tábořiště 

Vojníkov a nejhorší dopravní situace je ve střední části vodní nádrže Orlík ATC Radava 

(Tabulka 30). 
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Tabulka 30 - srovnání dopravní obslužnosti koupacích vod 

 Lokalita Doprava  
1.  VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 40 80% 

2.  Koupaliště Lazna Borovany 38 76% 

3.  VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 36 72% 

3.  Městská plovárna Vajgar 36 72% 

5.  VN Lipno - pláž Horní Planá 34 68% 

5.  Koupaliště Borek u Českých Budějovic 34 68% 

5.  Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 34 68% 

8.  Rybník Hejtman 31 62% 

9.  Veřejné tábořiště Podolsko 23 46% 

10.  Staňkovský rybník 21 42% 

11.  Veřejné tábořiště Vojníkov 20 40% 

12.  ATC Radava - VN Orlík 18 36% 
(největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii) 

 

4.2.3 ŽEBŘÍČEK KOUPACÍCH VOD Z POHLEDU SLUŽEB 

Ve službách s pouhou ztrátou dvou bodů dominuje pláž na vodní nádrži Lipno v Horní Plané 

(Tabulka 31), která je i díky tomuto hodnocení v celkovém pořadí na prvním místě. 

Možnosti služeb jsou na většině koupacích vod velmi rozšířené. Jedenáct z dvanácti vod 

získalo aspoň nadpoloviční počet bodů z celkově dostupných pro služby. Pouze veřejné 

tábořiště získalo jen 30 % bodů. To je způsobeno, s největší pravděpodobností, 

nepřetržitým zákazem koupaní od Krajské hygienické stanice v Jihočeském kraji od roku 

2012 (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). 

Tabulka 31 - srovnání služeb koupacích vod 

 Lokalita Služby  
1.  VN Lipno - pláž Horní Planá 48 96% 

2.  Koupaliště Lazna Borovany 44 88% 

3.  Rybník Hejtman 42 84% 

4.  VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 41 82% 

4.  ATC Radava - VN Orlík 41 82% 

6.  Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 39 78% 

7.  VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 38 76% 

7.  Koupaliště Borek u Českých Budějovic 38 76% 

9.  Městská plovárna Vajgar 37 74% 

10.  Staňkovský rybník 34 68% 

11.  Veřejné tábořiště Podolsko 26 52% 

12.  Veřejné tábořiště Vojníkov 15 30% 
(největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii) 
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4.2.4 ŽEBŘÍČEK KOUPACÍCH VOD Z POHLEDU OBČERSTVENÍ 

Plný počet bodů získala koupací voda v Horní Plané (Tabulka 32). Možnosti občerstvení byly 

u každé koupací vody dobré. Veřejné tábořiště Podolsko, které se umístilo na posledním 

místě má z kategorie občerstvením hezkých 66 %. U každé vody je možnost 

občerstvení a celodenního rekreování bez vlastních zdrojů jídla a pití. V této kategorii 

nebyla hodnocena kvalita jídel ani nápojů, protože by se jednalo o subjektivní vnímání 

chutí, proto je možné připustit, že by se žebříček změnil u každého návštěvníka daných 

koupacích vod. 

Tabulka 32 - srovnání občerstvení koupacích vod 

 Lokalita Občerstvení  
1.  VN Lipno - pláž Horní Planá 50 100% 

2.  VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 45 90% 

2.  VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 45 90% 

2.  Městská plovárna Vajgar 45 90% 

2.  Staňkovský rybník 45 90% 

6.  ATC Radava - VN Orlík 43 86% 

7.  Koupaliště Borek u Českých Budějovic 40 80% 

7.  Veřejné tábořiště Vojníkov 40 80% 

9.  Koupaliště Lazna Borovany 35 70% 

9.  Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 35 70% 

11.  Rybník Hejtman 33 66% 

12.  Veřejné tábořiště Podolsko 31 62% 
(největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii) 

4.2.5 CELKOVÉ HODNOCENÍ 

První místo obsadila koupací voda VN Lipno – pláž Horní Planá (Tabulka 33). Zaslouženě po 

největším zisku bodů ve dvou kategoriích. Vody, které získaly více, jak 70 % možných bodů 

stojí za návštěvu. Naopak u Staňkovského rybníka, veřejného tábořiště 

Podolsko a veřejného tábořiště Vojníkov by bylo vhodné, aby návštěvník zvážil návštěvu 

dané koupací vody, obzvlášť s dětmi, pro které kvalita vody nebyla vyhovující v době 

návštěvy v letní sezóně 2017, ale ani podle dlouhodobého průměru mezi roky 2006 – 2017. 

Nelze tedy předpokládat, bez zásadního stavebního či chemického zásahu, výrazné změny 

kvality vody pro koupací sezónu 2018. 

Městská plovárna Vajgar zaujala možnostmi, které nabízí v podobě kvality a rozsahu služeb, 

občerstvení a dopravy, ale kvůli nehodnocení kvality vody v koupací sezóně 2017 se 
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umístila až na deváté pozici. Pokud bychom ale vyřadili z hodnocení kvalitu vody, plovárna 

by se umístila na lepší čtvrté pozici (Tabulka 34). 

Tabulka 33 - celkové hodnocení koupacích vod 

 (největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii, koupací voda bez hodnocení 

kvality vody za rok 2017) 

Tabulka 34 - hodnocení koupacích vod bez kvality vody 

(největší počet bodů v dané kategorii, nejmenší počet bodů v dané kategorii) 

 Lokalita Kvalita vody Doprava Služby Občerstvení Výsledek  
1. VN Lipno - pláž Horní Planá 40 34 48 50 172 86% 
2. Koupaliště Lazna Borovany 50 38 44 35 167 84% 
3. VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 40 40 41 45 166 83% 
4. Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 50 34 39 35 158 79% 
5. Koupaliště Borek u Českých Budějovic 40 34 38 40 152 76% 
6. VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 25 36 38 45 144 72% 
7. ATC Radava - VN Orlík 40 18 41 43 142 71% 
8. Rybník Hejtman 25 31 42 33 131 66% 
9. Městská plovárna Vajgar  36 37 45 118 59% 

10. Staňkovský rybník 10 21 34 45 110 55% 
11. Veřejné tábořiště Podolsko 10 23 26 31 90 45% 
12. Veřejné tábořiště Vojníkov 10 20 15 40 85 43% 

 Lokalita Doprava Služby Občerstvení Výsledek  
1.  VN Lipno - pláž Horní Planá 34 48 50 132 88% 

2.  VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 40 41 45 126 84% 

3.  VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 36 38 45 119 79% 

4.  Městská plovárna Vajgar 36 37 45 118 79% 

5.  Koupaliště Lazna Borovany 38 44 35 117 78% 

6.  Koupaliště Borek u Českých Budějovic 34 38 40 112 75% 

7.  Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí 34 39 35 108 72% 

8.  Rybník Hejtman 31 42 33 106 71% 

9.  ATC Radava - VN Orlík 18 41 43 102 68% 

10.  Staňkovský rybník 21 34 45 100 67% 

11.  Veřejné tábořiště Podolsko 23 26 31 80 53% 

12.  Veřejné tábořiště Vojníkov 20 15 40 75 50% 
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DISKUZE 

Výsledky práce ukazují jasné rozdíly u koupacích vod v Jihočeském kraji. Nejlepší výsledky 

vykazují pláže na vodní nádrži Lipno, které se nacházejí na horním toku Vltavy. V horní části 

přehrady je voda pravidelně vhodná ke koupání a splňuje přísné hygienické podmínky. 

Lipenská přehrada je obklopena Šumavou a spolu s kvalitou vody tvoří ideální předpoklad 

pro cestovní ruch (Vystoupil, 2018). Ten také v lokalitě umocňuje zájem investorů, kteří 

staví v blízkosti pláží hotely a rekreační střediska od sportovních hřišť po stezky pro 

pěší i cyklisty (Vystoupil, 2018). Doprava do Horní Plané, Černé v Pošumaví či do Lipna nad 

Vltavou není problémová ani hromadnými prostředky.  

Velmi dobře se umístily také nově zbudované přírodní koupaliště v Borovanech, Borku u 

Českých Budějovic a v Sezimově Ústí. Všechny tři koupaliště byly nově 

postaveny a investorem je o ně dobře staráno. Zázemí je pěkné a čisté. Ideální pro 

jednodenní koupání. Nevýhodou oproti ostatním koupacím vodám bylo jejich jednostranné 

určení. Nemožnost ubytovat se v blízkosti koupací vody znesnadňuje dlouhodobější 

návštěvu od vzdálenějších turistů. Koupaliště jsou vyloženě zaměřené na místní obyvatele. 

To také určuje kvalitu dopravního spojení k dané lokalitě. Předpokládá se, že návštěvníci 

dojdou pěšky nebo přijedou autem. 

Městská plovárna Vajgar velmi překvapila v síle rekreačního potenciálu, který by ji 

z celkového hodnocení bez kvality vody dostal na čtvrté místo z aktuální deváté pozice. 

Obyvatelé Jindřichova Hradce v hojném počtu navštěvují plovárnu, což může 

vypovídat o zlepšené kvalitě vody v rybníku Vajgar, ale ověřit nelze. Data jsou dostupná od 

roku 2006 až do roku 2009, kdy v těchto letech voda odpovídala čtvrtému stupni kvality 

koupacích vod, tedy „Voda nevhodná ke koupání“. Tento stupeň představuje pro uživatele 

zdravotní riziko, kdy není voda vhodná pro citlivé jedince např. děti, těhotné ženy, osoby 

s oslabeným imunitním systémem.  

Pro zvýšení relevance nasbíraných dat by hodnocení rekreačního potenciálu koupacích vod 

mělo pokračovat dlouhodobě. Zmapované výsledky by potřebovaly pravidelně 

přeměřovat a aktualizovat. Z tabulek kvality koupacích vod v jednotlivých letech jsou 

patrné výkyvy v rámci koupacích sezón i jednoho léta. To mohlo v pořadí jednotlivých 

vodních ploch změnit pořadí. Nejvhodněji by byla data získávána celou letní sezónu od 20. 
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do 36. týdne roku pro každou koupací vodu zvlášť. Jednotlivé roky mezi sebou 

porovnávat a zjistit trendy přírodních koupališť v Jihočeském kraji. Toto zkoumání by ale 

potřebovalo kolektiv osob, které by pravidelně vyplňovali hodnotící formuláře. I kvalita 

služeb a občerstvení by se mohla v průběhu koupací sezóny měnit. V případě extrémnímu 

zhoršení kvality vody by mohlo dojít k dočasnému zavření zařízení s občerstvením. 

Například v Černé v Pošumaví pravidelně probíhá pouť téměř u koupací vody, která by 

způsobila určitý nárůst hodnocení služeb. 

Hypotézu, že kvalita koupacích vod má vliv na potenciál vod v letní sezóně, potvrzují 

výsledky vyplývající z vyplněných formulářů (Tabulka 33). Přestože kvalita vody měla ve 

formuláři čtvrtinový podíl na celkovém počtu bodů, nejhůře hodnocené vody v této 

kategorii se opravdu umístily na posledních třech pozicích. Celkovým vítězem se stala pláž 

v Horní Plané, která v kvalitě vody ztratila pouze deset bodů z celkových padesáti možných. 

Tuto hypotézu částečně popírá umístění ATC Radava na VN Orlík, která se s počtem čtyřiceti 

bodů umístila na sedmém místě, kam jí ale dostala velmi špatná dopravní obslužnost. Navíc 

na šestou či pátou pozici ztrácí 2 resp. 10 bodů.  

Druhou stanovenou hypotézu, která tvrdí, že rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje 

s lepší dopravní dostupností, lze hodnotit jako potvrzenou. Srovnáním jednotlivých 

výsledků dopravy (Tabulka 30) s celkovým pořadím, lze říci, že koupací vody umístěné 

v první polovině tabulky se i v celkovém pořadí (Tabulka 33) umístily na obdobných 

příčkách. 

Hodnocení koupacích vod by bylo možné hodnotit nejen hodnotícím formulářem, 

ale i jinými charakteristikami, např. rekreační indexem, který byl zatím použit pouze u 

přímořských oblastí (Deliyanto, 2015), ale jeho použitím v rámci pláží rekreačních vod 

v Jihočeském kraji by vznikla možnost srovnávání výsledků. Rekreační index 

zahrnuje i vnímání vodní plochy návštěvníky, který nebyl v hodnotícím formuláři zahrnut. 

Lze vybrat koupací vody, které mají podobné fyzicko-geografické vlastnosti, ale rozdílné 

sociální a ekonomické faktory (Mustain, Armono, & Kurniawan, 2014). Tyto podmínky by 

mohly vody v Jihočeském kraji splňovat. 

Velkým problém části koupacích vod, zvláště u veřejného tábořiště Vojníkov, bylo 

znečištění fekáliemi.  Problémem jsou zastaralé čističky odpadních vod, případná jejich 

absence (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 2017). Fekální kontaminace 
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povrchových vod je jedním z hlavních zdrojů vodních patogenů a je tedy důležitým 

problémem pro zdravotní stav návštěvníků (Villemur & Imbeau, 2015). 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zkoumání jakosti rekreačních vod ve vztahu 

k rekreačnímu potenciálu jednotlivých lokalit v regionu Jihočeského kraje a porovnání 

kvality vody v letech 2006 až 2017. Hodnoceny byly všechny oficiálně sledované přírodní 

vody, kdy se počet lokalit měnil v rozmezí od 8 do 12. 

 Hypotéza tvrdící, že kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní 

sezóně, byla potvrzena. Pouze v jednom případě se nepotvrdila, a to u koupací vody 

VN Orlík – ATC Radava, kdy sice kvalita vody získala druhé nejvyšší hodnocení, ale 

získala nejméně bodů z dopravní obslužnosti. 

 K porovnávání potenciálu cestovního ruchu koupacích vod sloužil obodovaný 

formulář, který byl rozdělen na čtyři části – aktuální kvalita vody, doprava, 

služby a občerstvení. Každá část měla v celkovém hodnocení stejnou váhu, tj. 25 %.  

 Aby bylo umožněno porovnávání kvality vody v době navštívení s celkovým 

průměrem od roku 2006 do roku 2017, byla ke každé lokalitě vypracována tabulka 

s hodnotami pro každé měření v daném roce. 

 Hypotéza, která tvrdí, že rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší 

dopravní dostupností, byla potvrzena. Lokality umístěné v první polovině tabulky při 

hodnocení pouze dopravní dostupnosti je shodná s první polovinou celkové 

výsledné tabulky.  

 Nejhůře umístěné vody jako Staňkovský rybník, veřejné tábořiště 

Podolsko a především veřejné tábořiště Vojníkov obsadily poslední pozice celkové 

tabulky, protože kvalitou vody odpovídaly čtvrtému stupni kvality vody (celkově jich 

je pět a nejlepší je první stupeň). Důležitým faktorem je velké znečištění od sinic, ale 

např. u veřejného tábořiště ve Vojníkově hraje důležitou roli znečištění od splašků 

vypouštěných do vody. Od roku 2012 platí zákaz koupání Krajské hygienické stanice 

Jihočeského kraje pro tuto koupací plochu. 

Práce by mohla být rozšířena o pravidelné měření potenciálu cestovního ruchu vybraných 

koupacích vod a porovnávání v rámci jedné koupací sezóny či v jednotlivých letech. 
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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském 

kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na 

rekreační potenciál a koupací vody. Metodika popisuje hodnocení jakosti koupacích vod, 

metodu vypracování a ohodnocování formuláře pro každou lokalitu. Hlavním cílem této 

práce je zkoumání kvality rekreačních vod ve vztahu k rekreačnímu potenciálu lokalit 

v Jihočeském kraji a srovnání jakosti vody v letech 2006 až 2017. Dalšími cíle je zjistit, zda 

kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní sezóně a jestli rekreační 

potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší dopravní dostupností. Hlavním výsledkem této 

práce je zjištění, že na rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji má vliv kvalita 

koupacích vod a lepší dopravní dostupnost zvyšuje potenciál dané koupací vody. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with assessment of the recreational potential of bathing waters 

in South Bohemian Region. In the first part of this thesis there is an analysis of literature 

about tourism focusing on recreational potential and bathing waters. The methodology 

describes the assessment of bathing waters quality, the method of process and evaluation 

of the form for each locality. The main target of this work is to study the quality of 

recreational waters in relation to the recreational potential of localities in South Bohemian 

Region and to compare the quality of water between year 2006 and 2017. The next targets 

are to determine whether bathing waters quality affects the potential of bathing waters in 

the summer season and whether the recreational potential of bathing water increases with 

better transport accessibility. The main result of this work is the finding that the bathing 

waters recreation potential in South Bohemian Region is influenced by the quality of 

bathing waters and that better transport accessibility increases the potential of the bathing 

water. 
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 PŘÍLOHY 

I 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 - formulář VN Lipno - pláž Horní Planá 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD -

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky:

možnost v hotelu na pláži nebo v kempu

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

nanuky, točená zmrzlina

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké:

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost průměrně 300 

Sečení trávy

Šlapadla, pinpongový stůl, lodě, minigolf, kolo a 

koloběžky k vypůjčení

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

Dostupné další pláže z kempu. Je tu také jedna pláž 

určená výhradně pro psy.

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: cena parkování 30 Kč/den

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

- -

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

Kamenitá (oblázková)

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Doprava

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

900 m

1,2 km OK

OK

Lokalita: VN Lipno - pláž Horní Planá

Datum: 15. 7. 2017 Dotazník: 1 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

II 

Příloha 2 - formulář VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD -

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20.

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Lokalita: VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví

Datum: 15. 7. 2017 Dotazník: 2 Číslo: 1

1.

Doprava

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

1,6 km

100 m OK

OK

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

- -

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: cena parkování 30 Kč/den, možnost parkování na silnici s poplatkem 50 Kč/den

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

Dostupné pláže pro chatky. Jedná se o pláž 

soukromou.

Kamenitá (oblázková)

Dětské atrakce Jaké: kolotoč, koloběžky, houpačky

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost průměrně 250

Sečení trávy

Šlapadla, tobogán, venkovní posilovna, beach 

volejbal, lodě, minigolf, letní kino, lanové centrum

WC

Ubytování

Poznámky: voda se zdá na pohled čistá, v dopoledních hodinách pláž ve stínu stromů, 

odpoledne slunečná

možnost v hotelu na pláži nebo v kempu

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo



 PŘÍLOHY 

III 

Příloha 3 - formulář VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD -

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20.

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Lokalita: VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou

Datum: 17. 7. 2017 Dotazník: 3 Číslo: 1

1.

Doprava

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

2,1 km

180 m OK

OK

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

- -

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: cena je na různých parkovištích různá

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

Volně přístupné i soukromé pro kempy v okolí.

Kamenitá (oblázková)

Dětské atrakce Jaké: cvičení a hry s dětmi

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

Šlapadla, plážový fotbal, plachetnice, minigolf, 

plachetnice, volejbal, lodě, vyhlídkové plavby

WC

Ubytování

Poznámky: voda se zdá na pohled mírně znečištěná - zelená

hotel, penziony, apartmány, camp

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, nanuky

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo



 PŘÍLOHY 

IV 

Příloha 4 - formulář koupaliště Lazna Borovany 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD -

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20.

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: PO-PÁ 40 Kč, SO-NE 50 Kč, snížené 30 Kč

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

Lokalita: koupaliště Lazna Borovany

Datum: 25. 8. 2017 Dotazník: 4 Číslo: 1

1.

OK

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

1 km

370 m OK

- -

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

Kamenitá (oblázková)

Dětské atrakce Jaké: skluzavka do vody, prolejzačky, kolotoče

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost průměrně 400

Sečení trávy

vodní atrakce - houba, střiky, rozprašovač, beach 

volejbal

WC

Ubytování

Poznámky: voda se zdá na pohled čistá. V místě je také přebalovací pult.

možnost ubytování v Borovanech

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, sladkosti (lízátka apod.)

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo



 PŘÍLOHY 

V 

Příloha 5 - formulář koupaliště Borek u Českých Budějovic 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD ANO

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled čistá s pozorovatelným zeleným zabarvením. 

možnost ubytování v Borovanech

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, sladkosti (lízátka apod.), ledová tříšť

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké: vodní skluzavka, kolotoč

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost průměrně 300

Sečení trávy

vodní atrakce, beach volejbal

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

dětské brouzdaliště

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

630 m OK

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

1,2 km OK

Lokalita: koupaliště Borek u Českých Budějovic

Datum: 26. 8. 2017 Dotazník: 5 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: PO-NE 70 Kč, zlevněné 50 Kč

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

VI 

Příloha 6 - formulář rybník Hejtman 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled znečištěná

camp nebo chatky

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, nanuky

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké: vodní skluzavka, houpačky, trampolína

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost < 1000

Sečení trávy

víceúčelové hřiště, pinpongový stůl, šlapadla, 

tobogán, lodě

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

soukromé pro kempy a chatové oblasti

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

400 m OK

Lokalita: rybník Hejtman

Datum: 24. 7. 2017 Dotazník: 6 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

VII 

Příloha 7 - formulář Staňkovský rybník 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled znečištěná

camp nebo chatky

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, nanuky

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké: houpačky, kolotoč

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

šlapadla, houpačky

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

soukromé pro kempy a chatové oblasti

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: parkoviště dostupné pro obytované, pro veřejnost není žádné přístupné

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

300 m OK

Lokalita: Staňkovský rybník

Datum: 24. 7. 2017 Dotazník: 7 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

VIII 

Příloha 8 - formulář Městská plovárna Vajgar 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20.

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: 35 Kč + v ceně zahrnut 1 nápoj

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

Lokalita: Městská plovárna Vajgar

Datum: 24. 7. 2017 Dotazník: 8 Číslo: 1

1.

OK

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

1,6 km

300 m OK

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

-

Kamenitá (oblázková)

Dětské atrakce Jaké: vodní kruh

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

šlapadla, nohejbalové hřiště, vodní lyžování, 

lodičky, antukové hřiště

WC

Ubytování

Poznámky: voda se zdá na pohled čistá, místy mírně znečištěná

-

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, nanuky, teplé nápoje

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo



 PŘÍLOHY 

IX 

Příloha 9 - formulář koupaliště Sezimovo Ústí 

 

Dostupný

2. Vlak ANO

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20.

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik: PO-PÁ 40 Kč, SO-NE 50 Kč, zlevněné 20/25 Kč

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

Lokalita: Koupaliště Sezimovo Ústí

Datum: 22. 8. 2017 Dotazník: 9 Číslo: 1

1.

OK

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

640 m

1 km OK

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: Mají zde parkoviště pro kola!

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

-

Kamenitá (oblázková)

Dětské atrakce Jaké: vodní skluzavka, vodní hřib, pískoviště

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

plážový volejbal, víceúčelové hřiště, skokanský 

můstek, letní multikino

WC

Ubytování

Poznámky: voda se zdá na pohled čistá

-

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

točená zmrzlina, nanuky, teplé nápoje

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo



 PŘÍLOHY 

X 

Příloha 10 - formulář veřejné tábořiště Podolsko 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled velmi znečištěná - zelená

chatky, kemp

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

nanuky

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké:

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

-

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano  / ne

-

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

740 m OK

Lokalita: veřejné tábořiště Podolsko

Datum: 20. 8. 2017 Dotazník: 10 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik:

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

XI 

Příloha 11 - formulář veřejné tábořiště Vojníkov 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled velmi znečištěná - zbarvena do hněda

karavan

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

nanuky

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké:

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

půjčovna lodí, antukové hřiště

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

-

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: Mají zde parkoviště pro kola!

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

2,6 km NE

Lokalita: veřejné tábořiště Vojníkov

Datum: 20. 8. 2017 Dotazník: 11 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik:

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů



 PŘÍLOHY 

XII 

Příloha 12 - formulář ATC Radava - VN Orlík 

 

Dostupný

2. Vlak NE

3. Autobus ANO

4. MHD

5. Auto ANO

5.1.

5.2.

6. ano ne

7. ano ne

8. ano ne

9. ano ne

10. ano ne Písčitá Hlinitá Travnatá

Dřevěná Betonová

10.1. ano ne

10.3. ano ne Lehátka Slunečník

11. ano ne

12. ano ne

13. ano ne

14. ano ne

15.

16. ano ne není tráva

17. ano ne

17.1. ano ne

18. ano ne

19. ano ne

19.1.

19.2. alko pivo

20. Poznámky: voda se zdá na pohled trochu znečištěná - snížená průhlednost, zbarvení do 

zelena

chatky, kemp

Pití nealko neslazené nealko slazené alko tvrdé a koktejly

nanuky, horké nápoje

Občerstvení

Je zde možnost občerstvení? v případě odpovědi NE zbytek nevyplňovat

Jídlo

Dětské atrakce Jaké: houpačky, skluzavka, prolézačky, pískoviště

jen balené produkty př. sušenkyhotová jídlavařená jídla

Atrakce pro veřejnost

Návštěvnost

Sečení trávy

šlapadla, motorové čluny, volejbalové hřiště, 

trampolína, pinpongový stůl

WC

Ubytování

pouze venku Zděné sprchy

Šatny

Plážový servis Poplatek: ano / ne

-

Kamenitá (oblázková)

kamínková cesta asfaltovaná cesta

Poznámky: 

Možnosti parkování zdarma s poplatkem hlídané parkoviště

nehlídané parkoviště není žádné připravené parkoviště

-

Kvalita vody
Voda vhodná ke 

koupání

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově      

postiženými vlastnostmi

Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke 

koupání

Nebezpečná

Vzdálenost od lokality Počet spojů za den

-

2,4 km NE

Lokalita: ATC Radava - VN Orlík

Datum: 20. 8. 2017 Dotazník: 12 Číslo: 1

1.

10.2.
Jsou všechny volně přístupné nebo některé 

soukromé? (kemp, chatky, hotel apod.)

Kvalita silnice hliněná cesta

Pláž

Služby

Vstupné Kolik:

Možnost převlečení Zděné převlékárny Převlékárny za plachtou

Sprchy

Doprava

19.3. Další služby občerstvení

Odpadkové koše

Vhodné pro děti

Více pláží?

Možnost koupání psů


