
Historie, současnost a perspektivy krajiny 
a ochrany přírody na Šumavě

Koncept biosférické rezervace 
a možnosti regionálního rozvoje na Šumavě



Historie ochrany přírody:
Ochrana druhů ...... Biosférické rezervace

Koncept biosférické rezervace:
• role - ochrana biodiversity, výzkum, vzdělávání a osvěta 
• změna měřítka
• změna pohledu na roli místních uživatelů území

Sevillská strategie (1995):
• Biosférické rezervace = modelová území pro testování    

možností aplikace udržitelného rozvoje
• Biosférická rezervace = udržitelná krajina 



Šumava je územím přírodně cenným (CHKO, NP) 
uznaným i mezinárodně (BR)



České Žleby 1910

Šumava je územím historicky využívaným



České Žleby 2006



Vztah ochrany přírody a regionálního rozvoje
(Projekt VaV participativní management .................
www.infodatasys.cz )

Operacionalizace: Vztah správy CHKO a NP 
a ostatníh hráčů
(sociální role správy v území)

Vývoj po roce 1991:
Od dominantního hráče       k vyrovnané partii

Současný stav: zablokovaná komunikace



Šumava > Národní park Šumava
Změna optiky: NP                  BR



Trvale udržitelný turismus 
• Klíč ke  spolupráci (BR jako marketingová značka)
• Nezastupitelná role správy jako garanta kvality zdroje

Domníváte se, že CHKO/NP zvyšuje 
turistickou atraktivitu regionu ?
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Praktické kroky                 Projekt GEF 
Šetrný turismus – šance pro Biosférickou rezervaci Šumava



Sustainable use of biodiversity through sound tourism 
development in biosphere reserves of Central and 
Eastern Europe

Ochrana biodiversity a její využívání prostřednictvím 
šetrného turismu v biosférických rezervacích střední 
a východní Evropy

www.tourism4nature.org

http://www.tourism4nature.org/
http://www.tourism4nature.org/


Struktura projektu - aktivity

Návrh managementu BR Šumava jako celku, 
včetně návrhu jejího institucionálního zakotvení

Zhodnocení potenciálu území BR Šumava pro nově
se objevující šetrné turistické aktivity.

Návrh strategie rozvoje udržitelného turismu na území 
BR Šumava

Informační vybavení Česko-Rakousko-Bavorské sítě
přeshraničních turistických stezek



Zavedení systému podpory pro nově vznikající aktivity 
spojené s udržitelným turismem

Zavedení certifikačního systému pro místní výrobky 
a služby

Propagace kulturního dědictví na území BR Šumava 
jako atraktoru pro návštěvníky území

Zavedení systému speciálně proškolených místních 
průvodců

Pořádání diskusí a „kulatých stolů“ v území, jejichž 
tématem jsou problémy  rozvoje udržitelného 
turismu v území



Děkuji Vám za pozornost
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