
Chráněné krajinné 
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Územní ochrana

Velkoplošná:
� Národní parky
� Chráněné krajinné oblasti  
Maloplošná:
� Národní přírodní rezervace
� Národní přírodní památka
� Přírodní rezervace 
� Přírodní památka





Hrubý 
Jeseník





Zonace



Zonace



Zonace



Zonace



Typologie CHKO
- ochrana nivních a říčních ekosystémů (Litovelské Pomoraví, 
Poodří, Třeboňsko)

- ochrana krasového fenoménu (Český kras, Moravský kras, 
Pálava)

- ochrana pískovcového fenoménu (Labské pískovce, 
Broumovsko, Český ráj, Kokořínsko)

- ochrana neovulkanitů (České středohoří, Lužické Hory) 

- ochrana lesních komplexů s bohatou flórou i faunou 
(Beskydy, Jizerské Hory, Křivoklátsko)

-



Typologie CHKO

- ochrana lučních krajin (Bílé Karpaty, Blanský les) 

- ochrana rozmanitých typů krajiny (Český les, Slavkovský 
les, Šumava, Blaník, Orlické Hory, Žďárské vrchy, Železné 
Hory)

- ochrana horského fenoménu (Hrubý Jeseník)



Návrhy na vyhlášení 
dalších CHKO

- CHKO Brdy
- CHKO Novohradské Hory
- CHKO Chřiby
- CHKO Dolní Podyjí
- CHKO Dolní Poohří



Výměry všech CHKO

- Počet 25 CHKO 
- Výměra 1 086 737,30 ha
- Podíl na rozloze ČR 13,77%



Národní přírodní rezervace

Kladské rašeliny

menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na typický reliéf s 
typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy význačné nebo 
jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku



Souborné informace k NPR

• 110 NPR 

• 28307,7116 ha

• 0,35 plochy státu



Národní přírodní památka

Růžičkův lom

přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický 
útvar, naleziště nerostů nebo vzácných a ohrožených druhů ve 
fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním 
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takové, které 
vedle přírody formoval člověk



Souborné informace k NPP

• 113 NPP 

• výměra 4515,3212 ha

• podíl z plochy státu 0,05%



Přírodní rezervace

Diana

menší území soustředěných přírodních hodnot s ekosystémy 
typickými a významnými pro příslušnou geografickou oblast



Souborné informace k PR

• PR - 809

• výměra 41021,1807 ha

• podíl z plochy státu 0,52% 



Přírodní památka

Lítožnice

přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický nebo geomorfologický útvar, 
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech
ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým nebo
estetickým významem, a to i takový, který vznikl v důsledku
činnosti člověka



Souborné informace k ZCHÚ

• 1337 PP 

• výměra 26 099,6834 ha

• 0,33% plochy státu

•



Příroda města



Souhrnné informace

� NPR, NPP, PR, PP 
� Počet 2369
� Výměra 99 943, 86969 ha 
� 0,66% plochy státu



Děkuji za pozornost!


