
NÁVŠTĚVNICKÁ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA V CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTECH ČESKÉ REPUBLIKY

Domy přírody

Pískovcová skalní města, horské hřebeny a louky, krasové podzemí i nadzemí, mokřady rybničních pánví, pestrá mozaika luk,
sadů, polí, lesů a malebných vesnic – to jsou naše chráněné krajinné oblasti. 

Seznamte se s rozmanitou přírodou, příběhy vzácných rostlin a živočichů a tím, jak naši krajinu ovlivňovali lidé, v dobrém i zlém.
V Domech přírody a informačních střediscích naleznete interaktivní expozice, shlédnete 3D filmy, načerpáte informace, 
dostanete tipy na výlety. Připraveny jsou pro vás komentované prohlídky, akce a speciální programy.

CHKO BESKYDY

Informační středisko 
CHKO Beskydy – Dolní Lomná
Dolní Lomná 26 
GPS 49.5487139N, 18.7156289E 
tel.: +420 553 661 368, 725 435 030
e-mail: infinityprogress@seznam.cz
Provozovatel: infinity-progress, z.s. 

Informační středisko 
CHKO Bílé Karpaty – Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí 47 
GPS 48.9539228N, 17.3793322E
tel.: +420 518 322 545
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz
Provozovatel: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

CHKO BÍLÉ KARPATY

CHKO BLANSKÝ LES ... vystupte na vrchol hory Kleť s nejstarší rozhlednou v Čechách a dohlédněte až ke hvězdám.

Informační středisko 
CHKO Blanský les – Holubov
Holubov 35 
GPS 48.8924819N, 14.3241781E
tel.: +420 380 741 229
e-mail: sekretariat@holubov.cz 
Provozovatel: Obec Holubov

Program Dům přírody vzniká ve spolupráci s obcemi,
podnikateli, neziskovými organizacemi, vlastníky a
dalšími místními partnery. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR program zahájila v roce 2006. 
Nyní návštěvníkům slouží osm Domů přírody a sedm
menších informačních středisek ve 12 chráněných
krajinných oblastech a připravují se další. Jejich výstavba
a provoz jsou spolufinancovány z Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní
prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a 
z národního programu Ministerstva životního prostředí. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou
péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní
památky. Více na www.nature.cz.
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Děkujeme Vám
za ohleduplné chování k přírodě 
a za to, že…

táboříte a rozděláváte oheň jen 
na vyhrazených místech

vjíždíte a parkujete jen tam, 
kde je to povoleno

v národních přírodních rezervacích se
pohybujete pouze po vyznačených cestách

při jízdě na kole berete ohledy 
na okolní přírodu i ostatní návštěvníky

chráníte živočichy a rostliny v jejich
přirozeném prostředí

nepoškozujete neživou přírodu 
a pozoruhodné památky

odnášíte z přírody své odpadky

Víte, že...

v České republice je 26 chráněných
krajinných oblastí? Tou nejmladší jsou Brdy,
které vznikly v roce 2016.

nejstarší národní přírodní rezervací je
Žofínský prales? Vznikla v roce 1838 
a šlo o úplně první soukromou přírodní
rezervaci ve střední Evropě.

do České republiky se vracejí velké šelmy
– medvěd, vlk a rys? V přírodě je nejspíš
neuvidíte, ale stopy všech těchto šelem
můžete objevit jen na jednom místě 
– v chráněné krajinné oblasti Beskydy.

sokol stěhovavý se do naší krajiny
postupně vrací? Před padesáti lety byl na
pokraji vyhubení, nyní hnízdí třeba v chráněné
krajinné oblasti Český ráj pravidelně několik
párů tohoto krásného dravce. Sokol se proto
stal i maskotem zdejšího Domu přírody.  

Dům přírody Blaníku
Kondrac, Krasovice 19 
GPS 49.6575578N, 14.8850444E
tel.: +420 731 538 008
e-mail: dumprirody@csop.cz 
Provozovatel: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim

CHKO BLANÍK

www.dumprirody.cz

... jen v těchto horách můžete u nás narazit na stopy tří velkých šelem – rysa, vlka nebo medvěda,
které se k nám po sto letech znovu vracejí.

... objevte krásu orchidejových luk s osamocenými duby a pestrými křídly motýlů nebo listnaté lesy,
které patří k nejstarším na našem území.

... přijďte se přesvědčit o připravenosti blanických rytířů do krajiny opředené starými legendami
s mýtickým dvojvrším Velkého a Malého Blaníku.

Přijďte se podívat
a poznávejte s námi chráněná území

Přijďte se podívat
a poznávejte s námi chráněná území

CHKO ČESKÝ RÁJ

Dům přírody Českého ráje
Dolánky u Turnova 9 
GPS 50.6035731N, 15.1716000E
tel.: +420 775 899 459
e-mail: ceskyraj@suchopyr.cz
Provozovatel: Suchopýr o.p.s.

... když se mimo letní sezonu projdete malebnými vískami a skalním pískovcovým městem, 
určitě objevíte i ten svůj ráj, stejně jako ho zde pro sebe po letech objevili sokoli stěhovaví.

Informační středisko 
CHKO Český ráj – Bukovina
Arboretum Bukovina u Hrubé Skály
GPS 50.5490708N, 15.1841703E
tel.: +420 606 704 924
e-mail: sev.ceskyraj@seznam.cz
Provozovatel: Středisko ekologické výchovy Český ráj

www.dumprirody.czwww.dumprirody.cz
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CHKO ČESKÝ LES

Dům přírody Českého lesa
Klenčí pod Čerchovem 4
GPS 49.4362586N, 12.8158461E 
tel.: +420 379 795 325
e-mail: tic.kultura@klenci.cz
Provozovatel: 
Městys Klenčí pod Čerchovem 

... šanci, že uvidíte bobra, jak upravuje svoje hráze, máte zrovna tady. A s jistotou můžete obdivovat
posla dobrých zpráv – čápa bílého, který bude i Vaším průvodcem Domem přírody.

CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ

Dům přírody Litovelského Pomoraví
Horka nad Moravou, Skrbeňská 669/70
GPS 49.6419325N, 17.1997617E 
tel.: +420 585 154 711
e-mail: info@slunakov.cz

Informační středisko 
CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun
Šargoun u Litovle
GPS 49.6921272N, 17.1010225E 
tel.: +420 585 154 711
e-mail: info@slunakov.cz
Provozovatel: 
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

CHKO KŘIVOKLÁTSKO

Informační středisko 
CHKO Křivoklátsko - Křivoklát
Křivoklát, náměstí Svatopluka Čecha 82
GPS 50.0367075N, 13.8706103E 
tel.: +420 313 558 123
e-mail: proskova16@seznam.cz
Provozovatel: Křivoklátsko, o.p.s.

... ať už se vydáte po Berounce jako vodáci nebo jako pěší turisté zavítáte do královských
lesů, kouzlu zdejší krajiny nemůžete nepropadnout. 

... na jaře Vás omámí lužní lesy vůní medvědího česneku, krásou urostlých letitých
dubů a řeka Morava Vás překvapí svou nespoutaností, o kterou jinde už přišla.

CHKO MORAVSKÝ KRAS

Dům přírody Moravského krasu
Skalní mlýn u Blanska 80
GPS 49.3630058N, 16.7101422E 
tel.: +420 516 414 826
e-mail: info@dpmk.cz
Provozovatel: 
Dům přírody Moravského krasu, o.p.s.

Informační středisko 
CHKO Moravský kras – Macocha
Vilémovice 6
GPS 49.3721325N, 16.7301697E
tel.: +420 516 444 260
e-mail: info@caves.cz
Provozovatel: Správa jeskyní České republiky

CHKO POODŘÍ

Dům přírody Poodří
Bartošovice 146
GPS 49.6707164N, 18.0528961E
tel.:+420 725 019 922
e-mail: cevbartosovice@csopnj.cz
Provozovatel: ZO ČSOP Nový Jičín

Dům přírody Třeboňska
Třeboň, Zámek 110 
GPS 49.0025239N, 14.7692333E
tel.: +420 384 724 912, 601 330 960
e-mail: dum.prirody@mesto-trebon.cz
Provozovatel: Město Třeboň

... vypravte se prozkoumat zkamenělý svět vápencových jeskyní, kde zimují stovky netopýrů,
a pestrou nadzemní krajinu chladných žlebů a teplých a suchých skalních stepí.

... objevte kraj řeky Odry tekoucí v nekonečných zákrutech, kde se mezi klikatící řekou a rybníky
toulá vydra říční a kde se koncerty žab mísí se zpěvem a křikem ptáků.

... objevte zapomenuté prameny minerálních vod probublávající na povrch
v nekonečných lesích, kde kraluje jediný vládce – jelen evropský.

... vstupte do malebné země rybníků, hrází, stok, staletých obrovských dubů,
majestátních mořských orlů a všudypřítomných vodních ptáků.

CHKO SLAVKOVSKÝ LES

Dům přírody Slavkovského lesa
Mariánské Lázně, Kladská 9
GPS 50.0264258N, 12.6676922E
tel.: +420 354 599 166
e-mail: lz9@lesycr.cz
Provozovatel: 
Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská

CHKO TŘEBOŇSKO
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