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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je popsání cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, 
využití analýzy vnějších a vnitřních vztahů včetně SWOT analýzy a návrh šetrného rozvoje turistiky a 
cestovního ruchu v zájmovém území. CHKO Křivoklátsko a biosférická rezervace je příměstská 
rekreační oblast ležící ve středních Čechách, v krajině toku řeky Berounky. Rozprostírá se v nadmořské 
výšce 223 – 616 m, její rozloha činí 628 km2.  Biosférická rezervace byla vyhlášena roku 1977 a CHKO 
od r. 1978. Po prostudování odborné literatury a prozkoumání turistických map edice Klubu českých 
turistů jsem narazil na místa s vysokým potenciálem rozvoje cestovního ruchu v centrální části 
Křivoklátska, oblasti, kde zatím nevedou žádné pěší turistické trasy a navrhl tři nové.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to describe tourism in protected natural region analysis using internal and 
external relations, including SWOT analysis and design-friendly tourism development and tourism in the 
area of interest. Protected Landscape Area and Biosphere Reserve is a suburban recreation area 
located in central Bohemia, in a countryside river Berounka. It lies at an altitude of 223-616 m, its area is 
628 km2. Biosphere Reserve was established in 1977 and PLA since 1978. After studying literature and 
exploring tourist maps of the Czech Tourist Club edition I came across a site with high potential for 
tourism development in the central part Křivoklátsko zones, yet do not no hiking trails and proposed 
three new ones. 
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