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Abstrakt 
Práce se zabývá zhodnocením situace v cestovním ruchu v oblasti Třeboňska s ohledem na udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí. Zájmové území této diplomové práce je tvořeno Sdružením obcí 
regionu Třeboňsko, populární turistickou oblastí v okolí města Třeboně. Celé území spadá do CHKO 
Třeboňsko. 
Základem práce je literární rešerše přinášející přehled možností rozvoje cestovního ruchu šetrnou 
cestou. Pro nastínění konkrétních možností slouží podrobná analýza turistického ruchu a celého 
zájmového území. Díky podrobnému zmapování tématu je hlavním cílem práce definovat současné 
problémy a možné obecné okruhy rozvoje, na které bude třeba do budoucna brát zřetel. V závěru práce 
je nastíněno několik konkrétních možností, jak přiblížit turismus v oblasti na cestu trvale udržitelného 
rozvoje a šetrnosti k životnímu prostředí.  
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Abstract 
This paperwork focuses on evaluation of tourism in Třeboňsko region with respect to sustainability and 
thoughtfulness to natural environment. Area of interest is made of Association of municipalities of 
Třeboňsko, popular touristic region around city Třeboň. All this area is inside the Conservation Area 
Třeboňsko.  
Basis of this work is a literary research bringing an overview of tourism development possibilities with 
respect to thoughtfulness. For particular given proposals is a detailed analysis of tourism and the entire 
area crucial. Due to detailed overview of the topic the main aim is to define contemporary problems and 
possible future development fields of interest, which should be treated with care. Eventually there are 
few particular proposals given to make the future development of tourism in certain region more 
sustainable and thoughtful to natural environment. 
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