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 Krajina v ČR byla lidskou činností v průběhu

staletí výrazně změněna - na mnoha místech i

značně poškozena

 např. těžba surovin, průmyslová a zemědělská činnost atd.

 V současnosti existují zákony na ochranu

životního prostředí



 rozloha 11 924,4 km
2

(1999), (15,1 % území)

Podle velikosti se dělí na:

 velkoplošná 

 maloplošná





 Slouží k ochraně krajiny málo narušené zásahy

člověka, se zachovalými zbytky původní

přírodní krajiny

Národní parky (NP) 

 4

 celková rozloha 1182,3 km2 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO)

 25

 celková rozloha 10 806,4 km2



Národní park Rok vyhlášení Rozloha v ha

Krkonošský národní park 1963 36 300

Národní park Podyjí 1991 6 300

Národní park Šumava 1991 69 000

Národní park České Švýcarsko 2000 7 900



Název CHKO Datum vyhlášení Rozloha (ha)

CHKO Beskydy 5. 3. 1973 116 000

CHKO Bílé Karpaty 3. 11. 1980 71 500

CHKO Blaník 29. 12. 1981 4 000

CHKO Blanský les 8. 12. 1989 21 235

CHKO Broumovsko 27.3.1991 41 000

CHKO České středohoří 19. 3. 1976 107 000

CHKO Český kras 12. 4. 1972 13 200

CHKO Český les 1. 8. 2005 47 000

CHKO Český ráj 1. 3. 1955 18 152

CHKO Jeseníky 19. 6. 1969 74 000

CHKO Jizerské hory 8. 12. 1967 35 000

CHKO Kokořínsko 19. 3. 1976 27 000

CHKO Křivoklátsko 24. 11. 1978 63 000

CHKO Labské pískovce 27. 6. 1972 24 500

CHKO Litovelské Pomoraví 29. 10. 1990 9 600

CHKO Lužické hory 19. 3. 1976 35 000



Název CHKO Datum vyhlášení Rozloha (ha)

CHKO Moravský kras 4. 7. 1956 9 200

CHKO Orlické hory 28. 12. 1969 20 000

CHKO Pálava 19. 3. 1976 7 000

CHKO Poodří 27. 3. 1991 8 150

CHKO Slavkovský les 3. 5. 1974 64 000

CHKO Šumava 27. 12. 1963 94 480

CHKO Třeboňsko 15. 11. 1979 70 000

CHKO Žďárské vrchy 25. 5. 1970 71 500

CHKO Železné hory 27. 3. 1991 38 000



 Slouží k ochraně zvláště cenných lokalit

 mohou být zřizována i v rámci velkoplošných

chráněných území.

 1971 

 celková rozloha 886,7 km2 

 4 kategorie: 

 národní přírodní rezervace (NPR)

 národní přírodní památka (NPP)

 přírodní rezervace (PR)

 přírodní památka (PP)



 Kromě zvláště chráněných území se vyhlašují také:

 přírodní parky

 památné stromy

 Chráněné jsou i vzácné druhy rostlin a živočichů,

které se dělí do 3 kategorií:

 druhy ohrožené

 silně ohrožené

 kriticky ohrožené



 Největší národní park - Národní park Šumava

(683,3 km2)

 Největší chráněná krajinná oblast - Beskydy

(1197 km2).

 Nejstarší chráněné území - od roku 1838 Žofínský

prales a zároveň to je nejstarší přírodní

rezervace v Evropě.

 Nejstarší chráněná krajinná oblast - od roku

1955 Český ráj.

 Nejstarší národní park - od roku 1963 Krkonošský

národní park.



 V roce 1956 první zákon na ochranu přírody,

40/1956 Sb.

 velice stručný

 Postihoval spíše prosté občany, než velké podniky

(režim)

 definoval kategorie chráněných území (územní

ochrana):

 národní park - platí dodnes

 chráněná krajinná oblast - platí dodnes

 státní přírodní rezervace - tato kategorie již neexistuje

 chráněný přírodní výtvor - tato kategorie již neexistuje

 chráněný park a zahrada - tato kategorie již

neexistuje

 chráněná studijní plocha - tato kategorie již neexistuje



 obsahoval seznam chráněných druhů rostlin a

živočichů u nichž bylo zakázáno rušení, lov, sběr,

narušování jejich prostředí

 Zvláštní kategorií byly částečně chráněné druhy

rostlin, což byly takové druhy, u nichž bylo

možné sbírat nadzemní části



 se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody

a krajiny

 Doplňuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění

vyhlášky 175/2006 Sb.

 zcela nahrazuje původní zákon 40/1956 Sb.

 Zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu

přírody.

 Obecná ochrana přírody je ochranou všech

druhů rostlin včetně hub a živočichů před

vyhubením.

 Zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na

územní a druhovou ochranu



 Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

 Krajský úřad (KÚ)

 Pověřený obecní úřad (tzv. obec třetího typu)

 Obecní úřad (OÚ)


