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Abstrakt 
Tato diplomová práce je zaměřená na certifikaci průvodcovské činnosti v oblastech s nejvyšším stupněm 
ochrany. Kvalifikovaný a certifikovaný průvodce v nejcennějších krajinných oblastech je spojovacím 
článkem mezi chráněným územím a veřejností. Jeho posláním je provádět odborný výklad o zájmové 
lokalitě, ale zároveň ji chránit. Hlavními cíli práce bylo zjistit současný stav průvodcovské činnosti v 
územích s nejvyšším stupněm ochrany jak u nás, tak v zahraničí. Na základě výsledků šetření vytvořit 
návrh na možnost zavedení certifikace průvodcovské činnosti. Šetření bylo prováděno v lokalitách, kde 
je předpoklad působení a činnosti certifikovaných průvodců. Na území ČR to jsou historická centra 
vybraných měst, národní parky, chráněné krajinné oblasti, muzea a jiné oblasti. Pro srovnání a pro 
získání poučných informací bylo provedeno šetření na území národních parků Itálie, země, kde je silná 
tradice cestovního ruchu a rozmanitost přírodního bohatství. Šetření proběhlo formou kvalitativních 
dotazů na osoby působící v jednotlivých lokalitách. Je zjištěna velká nesrovnalost v legislativě 
způsobená uvolněním mnohaletých pravidel v rámci Evropské unie. Projevuje se nezájem a nečinnost v 
oblasti týkající se průvodcovské činnosti ze stran chráněných krajinných oblastí v ČR. Situace v 
národních parcích je pozitivní. Naopak šetřením je zjištěna velká aktivita, tradice a propracovanost 
profesionální průvodcovské činnosti v národních parcích Itálie a v Bavorském lese. Je vytvořen návrh na 
vypracování systému zavedení nové průvodcovské kategorie: průvodce zvláště chráněných území. 
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Abstract 
The subject of this thesis focuses on the certification of guiding service in areas ranked with highest 
protection status. A qualified and certified guide in most highly valued conservation areas provides a 
means of connection and communication between the protected land and the public. His utmost mission 
is not only to grant expert lectures, guidance and commentary concerning the selected area but also to 
do his best in helping to protect it. Among the chief aims of this thesis was to evaluate and asses the 
contemporary situation of guiding service in areas ranked with highest protection status, both in our 
country as well as in foreign countries. Based on the analysis of the evidence found out in our survey, 
the next goal was to outline the possibility of introducing a means of certification of guiding service. The 
survey was carried out in regions and areas in which there exists a solid reason for the presence and 
activity of a certified guide. In the Czech Republic this includes selected historic city centers, national 
parks, conservation areas, museums and other similar localities. To allow comparison and draw precious 
inspiration, we also conducted a survey in national parks in Italy, a country traditionally strong in tourism 
and rich both in natural and cultural resources. The inquiry took the form of a qualitative research carried 
out among persons employed right in the chosen areas. We found out a major discrepancy in legislative 
apparati, largely ensuing from the loosening up of old regulations within the framework of European 
Union countries. As for the certification of guiding service, we detected ignorance and lack of interest on 
the part of Czech conservation areas. The situation in national parks is considerably better, though. In 
contrast, the survey revealed a high rate of activity, strong tradition and a high degree of sophistication of 
professional guiding service in national parks in Italy and in the Bavarian Forest. At last, we made a 
proposal that could allow the introduction of a new article in the system of categorization of professional 
guides: a guide of special and conservation areas. 
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