
Ochrana přírody a 
krajiny v ČR

Přednáška KGG/UOZP



Územní ochrana

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



Národní park

� rozsáhlé území, jehož značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností 
málo ovlivněné ekosystémy, v nichž 
rostliny, živočichové i neživá příroda mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam 
v národním i mezinárodním měřítku.



Národní parky

� Čtyři 
� Rozloha
� Návrhy na vyhlášení Křivoklátsko, 

Jeseníky



Zonace



Zonace
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Zonace



Národní parky



NP Šumava



Národní 
park



Národní park Šumava

� Výnos MŠaK ČSR 27.12.1963 vyhlášena 
CHKO Šumava

� Nařízením vlády č.163/9 ze dne 20. 3. 
1991 byla hodnotná část vyhlášena NP

� Výměra NP 685,2 km2
� Výměra OP 0 km2 (CHKO Šumava 993,7 

km2)
� Biosférická rezervace UNESCO



Národní park Šumava

� Hlavní poslání zachování 
charakteristického  krajinného rázu, 
přísná ochrana volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, zachování či 
obnova samořídících funkcí přírodních 
systémů

� Plnění funkcí vědecké, výchovné, 
turistika a rekreace



Národní park Šumava

� 400-600 m n.m.- acidofilní doubravy
� 600-900 m n.m. - květnaté bučiny
� 900-1200 m n.m. - horské acidofilní 

bučiny 
� 1200-1400 m n.m. - horské klimaxové 

smrčiny
� nad 1400 m n.m. – subalpínský stupeň



Národní park České Švýcarsko



Národní park České 
Švýcarsko

� Výnos MK ČSR 1972 vyhlášena CHKO 
Labské pískovce

� Zákon č.161/1999 ze dne 1.7.1999 byla 
hodnotná část vyhlášena NP

� Výměra NP 80 km2
� Výměra OP 0 km2 (CHKO Labské 

pískovce 241,7 km2)
� Biosférická rezervace UNESCO



Národní park Labské 
pískovce

� Ochrana přírodních stanovišť v 
pískovcovém skalním městě, ochrana 
kaňonu Labe, azonální vegetační 
stupňovitost v hlubokých údolích nebo 
soutězkách



Národní park Labské 
pískovce

� Cíle ochrany postupná obměna druhové 
skladby lesa včetně nahrazení nepůvodní  
borovice vejmutovky v lesních porostech



KRNAP



Krkonošský národní park

Labský 
důl



Národní park Krkonoše

� Vládní nařízení č.41 z  17.5.1963 
vyhlášen NP

� Dnešní podoba nařízením vlády č.165 ze 
dne 20.3.1991 byla hodnotná část 
vyhlášena NP

� Výměra NP 549 km2
� Výměra OP (CHKO) 187 km2
� Biosférická rezervace UNESCO



Národní park Krkonoše

� Vysokohorskou přírodu krkonošských 
hřbetů formují alpínské podmínky s 
chladnými S a SZ prouděním vzduchu, 
nízkými teplotami.

� Anemoorografický systém Krkonoš
� Glaciální tvary reliéfu, endemiti dob 

ledových
� Biosférická rezervace UNESCO



Národní park Podyjí



Národní park Podyjí

� Výnos CHKO Podyjí
� Nařízením vlády č.164/91 ze dne 

1.7.1991 byla vyhlášena většina jako NP
� Výměra NP 62,59 km2
� Výměra OP 27,97 km2



Národní park Podyjí

� Výjimečně zachovalé, hluboké říční údolí 
se zaklesnutými meandry a s výraznou 
koncentrací geomorfol. jevů. Kaňonovité 
údolí v délce 35 km není ovlivněno 
lidskými zásahy.

� 85 %území jsou lesy a z nich 
40%ponecháno samovolnému vývoji



Národní parky

� Všechny jsou bilaterální
� Všechny jsou v pohraničí
� Zřízeny nebo hranice upraveny po roce 

1990
� Součást EUROPARKS



Děkuji za pozornost!


