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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti 
Pálava. Cílem diplomové práce je zmapovat cestovní ruch v CHKO Pálava, analyzovat podmínky k jeho 
rozvoji, popsat škodlivé i příznivé důsledky turismu pro tuto CHKO, zhodnotit zatížení oblasti cestovním 
ruchem a navrhnout podmínky pro jeho šetrný rozvoj. Součástí práce je literární rešerše, ve které je ve 
zkrácené formě popsána problematika cestovního ruchu, jeho formy a druhy. Je zde stručně 
charakterizován historický vývoj cestovního ruchu ve světovém i národním měřítku a popsána rajonizace 
cestovního ruchu a vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí. Práce obsahuje rovněž charakteristiku 
zájmového území. V rámci přípravy byla prostudována odborná literatura, regionální dokumenty a 
materiály vztahující se k turistickému ruchu a jeho udržitelnému rozvoji v této oblasti. Tyto poznatky byly 
využity při zpracování analýzy. Při zpracování této diplomové práce autor vycházel z dostupné literatury, 
otevřených zdrojů a podkladů, které byly poskytnuty Správou CHKO Pálava a Turistickým informačním 
centrem v Mikulově. Veškeré zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
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Abstract 

The diploma thesis is focused to the travel industry influence in the protected area of Palava. The aim of 
thesis is to explain travel industry impact in Palava Nature Reserve to analyze conditions of it's growth 
describe negative positive results of tourism and finally to evaluate Palava Nature Reserve for demand 
of sustainable development. The thesis consists of review in shortened form including various forms of 
the travel industry. It is briefly characterized by history evolution of travel industry at the both inter-
national level with their categorization and the impact on a nature. Under conditions of sustainable 
development references were studied and other prints related to travel industry in this reserve be 
analyzed. The author of the thesis, used references of public sources were provided by representatives 
of Palava Nature Reserve and Tourism Information Center in Mikulov. All references are on the list. 
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