OCHRANA
PŘÍRODY A KRAJINY
V ČESKÉ REPUBLICE

aktivní pøístup k ochranì a péèi za úèasti
státu, vlastníkù a neziskových organizací.
Státní správu v ochranì pøírody a krajiny
vykonávají orgány ochrany pøírody –
ministerstva životního prostøedí a obrany, Èeská inspekce životního prostøedí,
správy národních parkù, Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, krajské, obecní a újezdní úøady.
Základním ekonomickým nástrojem jsou
krajinotvorné programy a finanèní prostøedky poskytované Státním fondem
životního prostøedí a Evropskou unií.

Dudek chocholatý
(Upupa epops)

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR
Ochrana pøírody a krajiny je v Èeské
republice veøejným zájmem. Již ve 14.
století císaø Karel IV. prosazoval ochranu území. V 19. století byly založeny
jedny z prvních rezervací v Evropì –
Žofínský a Boubínský prales. Vyhlášení
stovek malých chránìných území
z dùvodu ochrany mizejících druhù rostlin a živoèichù a dvì desítky velkoplošných chránìných území – národních
parkù a chránìných krajinných oblastí
pøineslo 20. století. V roce 1992 byl pøijat zákon è. 114 /1992 Sb., o ochranì
pøírody a krajiny, ve kterém je uzákonìn

Prstnatec pleťový
(Dactylorhiza incarnata)

MEZINÁRODNÍ OCHRANA PŘÍRODY
Èeská republika pøistoupila k významným
mezinárodním úmluvám a podílí se na èinnosti øady mezinárodních organizací.
Zapojením do soustavy Natura 2000
obohatila celoevropské pøírodní dìdictví,
sloužící ochranì a uchování vybraných
vzácných, ohrožených a cenných biotopù.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ČR
A ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000
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NÁRODNÍ PARKY
Na velkých územích s jedineènou
a èlovìkem málo ovlivnìnou pøírodou
jsou zøizovány národní parky. V Èeské
republice existují ètyøi národní parky.
Všechny leží na státních hranicích
a mají své zahranièní protìjšky.
Nejstarším národním parkem na hranici s Polskem je Krkonošský národní
park s nejvyšší èeskou horou Snìžkou
(1602 m n. m.) a s unikátní krkonošskou
arkto−alpinskou tundrou. Nejmladší
Národní park Èeské Švýcarsko, navazující na nìmecký Národní park Saské
Švýcarsko, reprezentuje unikátní pískovcový fenomén støední Evropy.
Národní park Šumava s Bavorským
národním parkem jsou nejrozlehlejším
horským lesnatým územím na èesko–
nìmecko–rakouském pomezí. Národní
park Podyjí s hluboce zaklesnutými
a køivolakými meandry øeky Dyje na
hranici s Rakouskem je místem setkání teplé panonské a chladné hercynské oblasti.

CHKO
Chránìné krajinné oblasti jsou rozsáhlá
území s harmonicky utváøenou krajinou
a charakteristicky vyvinutým reliéfem.
Posláním 26 vyhlášených CHKO je
ochrana rozmanitých krajinných typù
od nivních poloh s posledními zbytky
lužních lesù pøes pahorkatiny až po
hory s rozsáhlými lesy s udržitelným
hospodaøením èlovìka. Nejstarší CHKO
je Èeský ráj z roku 1955 a nejmladší
Brdy z roku 2015. Jedineènost a mezinárodní význam nìkterých CHKO
dokládá jejich vyhlášení biosférickou
rezervací UNESCO (Bílé Karpaty,
Køivoklátsko, Pálava, Tøeboòsko, Šumava). Èeský ráj se stal v roce 2005
souèástí evropské a globální sítì geo−
parkù UNESCO.

Skokan krátkonohý
(Pelophylax lessonae)

NPR, NPP

Národní pøírodní rezervace a národní pøírodní památky pøedstavují nejcennìjší
maloplošná zvláštì chránìná území
v Èeské republice. Dokládají rozmanitost
naší pøírody a symbolizují vyspìlost našeho vztahu k její ochranì. Národních pøírodních rezervací je 109 a chránìna je jimi
pøirozená krajina s jedineènými ekosystémy, které se v ní nacházejí. Národních pøírodních památek je 124 a jsou v nich
chránìny pøírodní útvary, na jejichž vzniku se èasto podílel i èlovìk. Zpravidla se
jedná o geologické èi geomorfologické
útvary, jeskynì, nalezištì nerostù èi ojedinìlá místa výskytu tìch nejvzácnìjších
druhù živoèichù a rostlin. O všechna
území peèuje Agentura ochrany pøírody

a krajiny ÈR a pøíslušné správy národních parkù. Na regionální úrovni síť chránìných území doplòují pøírodní rezervace
a pøírodní památky, o které peèují krajské
samosprávy a hlavní mìsto Praha.
DRUHOVÁ OCHRANA

Neustálé a stále rychlejší zmìny pøírodního prostøedí s sebou nesou ústup pùvodních druhù rostlin a organismù. V Èeské
republice jsou volnì žijící živoèichové
a planì rostoucí rostliny zákonem chránìni. K ochranì druhù slouží èervené
seznamy, které jsou aktuálními soupisy
ohrožených organismù a jsou podkladem pro seznamy zvláštì chránìných
druhù rostlin a živoèichù. Pro vybrané

NPP Bøezinské tisy

nejohroženìjší druhy vznikají záchranné programy, které mají za cíl zabránit
jejich vyhynutí. K tomu slouží zejména
ochrana vhodného prostøedí a vlastní

péèe o druh. Èeská republika se zavázala
v mezinárodních úmluvách k ochranì
organismù, záchranì biodiverzity a k regulaci obchodu s ohroženými druhy živoèichù
a rostlin, tzv. CITES.
PAMÁTNÉ STROMY
Nejstarší a nejvýznamnìjší stromy jsou
vyhlašovány za památné. Více ne 26 000
památných stromù je souèástí pøírodního
a kulturního dìdictví naší zemì.
AOPK ČR
Agentura ochrany pøírody a krajiny
Èeské republiky je organizaèní složka státu
zøízená Ministerstvem životního prostøedí.
Hlavním posláním organizace je zajištìní
péèe o krajinu a pøírodu na území Èeské
republiky, se zvláštním zøetelem na zvláštì
chránìná území, výkon státní správy vèetnì
pøírodovìdných prùzkumù, dokumentace

a šetøení v ochranì pøírody. Veškeré dokumenty a data jsou soustøedìny v Ústøedním
seznamu Informačního systému ochrany
pøírody (ÚSOP) a v Datovém skladu AOPK
ÈR, které jsou veøejnosti zpøístupnìny
prostøednictvím Portálu ochrany pøírody
(http://portal.nature.cz). AOPK ÈR je
dlouholetým èlenem Mezinárodní unie
ochrany pøírody (IUCN), Evropského
tématického støediska biologické rozmanitosti (ETC/BD), Federace evropských
národních parkù a chránìných území
(EUROPARC) a Sdružení ředitelů evropských institucí ochrany přírody (ENCA).

Pro návštěvníky Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR vytvořila a realizuje systém
osvěty a informování veřejnosti od jednotných informačních panelů, přes interaktivní
naučné stezky, vyhlídky, ptačí pozorovatelny
až po návštěvnická střediska – domy přírody, které v rámci programu Dům přírody
doplňují menší informační střediska.
www.dumprirody.cz
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