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of Tomáš Chalupa, the Minister of the Environment,

of Michal Hašek, the Governor of the South Moravia Region
and 

of Roman Onderka, the Mayor of the City of Brno

in cooperation with the Brno University of Technology, Agency for Nature 
Conservation and Landscape Protection of the CR, Czech Society of 

Landscape Engineers, Czech Tourist Club and Tourist authority South 
Moravia

with the financial support of the City of Brno

and with the financial support of the project No. MSM6215648902 - Forest and 
Wood: the support of functionally integrated forest management and use of 

wood as a renewable raw material

















2007 2008

Hrubý domácí produkt cestovního ruchu: 101,8 mld. Kč 103,5 mld. Kč

Podíl cestovního ruchu na HDP: 2,9 % 2,8%

Počet zahraničních návštěvníků v ČR: 24 538 mil. 23 589 tis.

- počet zahraničních turistů: 10 162 mil. 10 119 mil.

- počet zahraničních jednodenních návštěvníků: 14 376 mil. 13 470 mil.

Výdaje realizované v České republice: 234,3 mld. Kč 239, 6 mld.

- výdaje zahraničních návštěvníků v ČR: 128,6 mld. Kč 129, 3 mld.

- výdaje Čechů v ČR: 105,6 mld. Kč 110, 3 mld.

Zaměstnanost v cestovním ruchu rok : 240 tisíc osob 241 tisíc osob



Významným společenským fenoménem je  zachování a ochrana 
krajinného a přírodního prostředí :

legislativně vymezená Zákonem  114/92  - o ochraně přírody a krajiny

Obecná (krajina- ES,  VKP a VKS )
Zvláštní ( ZCHÚ )
NATURA  - EU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Národ.parky                         4                             podíl území ČR            1,51 %
• CHKO                                  25                        13,77 %
• NPR                                   113                       0,36 %
• Nár.přír.památky              107                                            0,04 %

ZCHÚ CELKEM            2250                                       1, 25 mil. ha           15,8  %

NATURA
• Ptačí oblasti                                       704 tis. ha      podíl ČR                 8,9 %
• Evropsky význ.lokality                      786 tis. ha         10   %
• Smluvně chráněná území 33,2 tis.ha                                  0,42  %



• Poskytuje krajina a její ekosystémy „služby člověku“, nebo je 
tento vztah jiný ?

• Je rekreační funkce krajiny vyjádřením jejího potenciálu 
(schopností), nebo aktivit člověka ?

Je třeba chránit přírodu proti člověku a jeho potřebám ?

• Jsou střety zájmů lidských potřeb a ochrany přírody  (Šumava, 
KRNAP, Křivoklátsko aj.)  založeny na rozumné synergii, nebo 
na lidské aroganci a  hlouposti ?

• Dokážeme se v této problematice rozumně podívat do 
budoucna ?

- hand in hand ??? – problems to be solve -


