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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ochrana přírody

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

Cílem ochrany přírody a krajiny je udržovat
a chránit esteticky vyváženou ekologicky
stabilní a trvale produkční kulturní krajinu.
Zároveň udržovat v přírodním stavu lokality,
které dosud nebyly výrazněji narušeny lidskou
činností.

Celkem 16 % plochy území České republiky
spadá pod některou kategorii chráněného
území.

Mezi zvláště chráněná území patří 4 národní
parky, 25 chráněných krajinných oblastí,
112 národních přírodních rezervací, 780 pří-
rodních rezervací, 105 národních přírodních
památek a téměř 1 200 přírodních památek.

Vedle těchto zvláště chráněných území existu-
jí způsoby územní ochrany s méně přísným
režimem – obecná územní ochrana: přírodní
parky, významné krajinné prvky a územní
systémy ekologické stability.

Soustava NATURA 2000 v České republice
zahrnuje 897 evropsky významných lokalit
(EVL) a 39 ptačích oblastí.

Územní ochrana je základem ochrany biodiver-
zity. Důležitá je i speciální druhová ochrana.
Ta spočívá především v praktických opatřeních
pro uchování populací vzácných a ohrožených
druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů a jimi osídleného
prostředí.
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ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE

6 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – http://www.mzp.cz
6 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

– http://www.nature.cz
6 CENIA, česká informační agentura životního prostředí

– http://www.cenia.cz
6 Informace o soustava Natura 2000 – http://www.natura2000.cz
6 Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR – http://drusop.nature.cz
6 Mapový server AOPK ČR – http://mapy.nature.cz
6 Ramsarská úmluva – http://www.ramsar.org
6 Záchranné programy ohrožených druhů – http://www.zachranneprogramy.cz
6 Sledování stavu biotopů a druhů – http://www.biomonitoring.cz
6 Správa jeskyní ČR – http://www.caves.cz

Správy národních parků
6 Správa Národního parku České Švýcarsko – http://www.npcs.cz
6 Správa Národního parku Podyjí – http://www.nppodyji.cz
6 Správa Krkonošského národního parku – http://www.krnap.cz
6 Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

– http://www.npsumava.cz

Správy chráněných krajinných oblastí
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz, http://www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz,
http://www.blanik.ochranaprirody.cz, http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz,
http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz, http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz,
http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz, http://www.ceskyles.ochranaprirody.cz,
http://www.ceskyraj.ochranaprirody.cz, http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz,
http://www.jizerskehory.ochranaprirody.cz, http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz,
http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz, http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz,
http://www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz,
http://www.luzickehory.ochranaprirody.cz, http://www.moravskykras.ochranaprirody.cz,
http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz, http://www.palava.ochranaprirody.cz,
http://www.poodri.ochranaprirody.cz, http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz,
http://www.npsumava.cz, http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz,
http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz, http://www.zeleznehory.ochranaprirody.cz
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VÝVOJ OCHRANY PŘÍRODY
Snahy o ochranu přírody a zejména jejích atraktivit lze v českých zemích sle-
dovat již od 18. stol. Zpočátku to byly aktivity jednotlivců, později přebírané
členy různých spolků. Zásadní změna nastala po vzniku samostatné republiky,
kdy se v roce 1933 v souvislosti s pozemkovou reformou podařilo zajistit
ochranu cca 100 přírodně vynikajících objektů a území. Ta se stala základem
dnešní soustavy chráněných území. První zákon o státní ochraně přírody s pro-
váděcími vyhláškami je z roku 1956. V roce 1992 byl  vydán v současné době
platný zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, do kterého byly
později zapracovány předpisy Evropského společenství. Ústředním státním
orgánem ochrany přírody je Ministerstvo životního prostředí, v regionech je to
obecní samospráva, v chráněných oblastech zvláštní orgány ochrany přírody.  

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Hlavním nástrojem péče o přírodu je zřizování chráněných území. Jde o území
s omezeným způsobem využívání a speciálním režimem, který se odvíjí od
hodnot na něm se vyskytujících. V České republice existuje několik kategorií
chráněných území, z nichž některá mají vysoký stupeň ochrany a jsou zákonem
o ochraně přírody a krajiny označována jako území zvláště chráněná (ZCHÚ).
V současnosti jich existuje kolem 2 220. Z relativně malé plochy státního
území ČR je to téměř 16 %. 

VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Mezi nejcennější zvláště chráněná území patří 4 národní parky (NP), kde je
ochrana odstupňována do tří zón s ohledem na zranitelnost jednotlivých
ploch. Všechny národní parky jsou bilaterálního typu: Krkonošský národní park
navazuje přes hraniční linii s Polskem na Karkonoski park narodowy, NP České
Švýcarsko na NP Sächsische Schweiz, NP Šumava těsně sousedí s NP  Bayri-
scher Wald a NP Podyjí odděluje od rakouského NP Thayatal hraniční tok řeky
Dyje. Odstupňované zóny ochrany má i 25 chráněných krajinných oblastí
(CHKO). Zaujímají především nižší pohraniční hory (kupř. Jizerské hory, Besky-
dy), typické vnitrozemské pahorkatiny (Křivoklátsko), vápencová pohoří jako
významný geomorfologický fenomén české i moravské krajiny (Pálava, Český
kras) a další přírodně a krajinářsky dochované krajinné úseky. Jejich úplný pře-
hled včetně internetových adres je uveden v seznamu odkazů a dalších infor-
mačních zdrojů v této skládačce. 

3 Mapa velkoplošných chráněných území ČR
Zdroj: AOPK ČR

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Do kategorie tzv. maloplošných ZCHÚ patří 112 národních přírodních rezervací
(NPR), reprezentujících nejlépe zachované charakteristické či naopak extrémně
vzácné ekosystémy území České republiky. Česko se nachází v zóně středoevropské-
ho listnatého opadavého lesa, a je proto logické, že nejvyšší počet rezervací je na
lesní půdě. Není tedy náhodou, že v Evropě i u nás byly jedněmi z prvních chráně-
ných území pralesy: Jsou to dodnes vysoce hodnotná území v Novohradských
horách – Žofínský prales a Hojná Voda, zřízené majitelem panství hrabětem Buqu-
oyem v roce 1838. O dvacet let později byla zřízena knížetem Janem Schwarzen-
bergem další pralesovitá rezervace – světoznámý Boubínský prales. Ekosystémy
fragmentárně dochované nebo mírně narušené, avšak přesto cenné, zejména z hle-
diska regionálního či lokálního, jsou zřizovány jako přírodní rezervace (PR) (celkem
780). V kategorii národní přírodní památka (NPP) (celkem 105) jsou předmětem
ochrany dílčí přírodní objekty nebo fenomény, a ochranný režim je tedy zaměřen na
určitý specifický jev celostátního či dokonce mezinárodního významu. Ve značné
míře jsou to geologicko-geomorfologické útvary jako jeskynní systémy, rozsáhlé
skalní výchozy, naleziště zkamenělin, dochované útvary sopečné činnosti. Může jí
být i upravená krajina s historizujícími prvky nebo také lokalita vzácného druhu
v nepůvodním prostředí (kupř. letištní plocha s početnou populací evropsky
významného druhu sysla obecného). Jejich obdobou, avšak s regionálním či lokál-
ním významem, jsou přírodní památky (PP) o celkovém počtu bezmála 1 200. 

ZŘIZOVÁNÍ A PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
„Národní“ zvláště chráněná území zřizuje Ministerstvo životního prostředí, „nená-
rodní“ krajské úřady. Péče o ZCHÚ se provádí na základě odborných dokumentů,
obnovovaných v desetiletých intervalech, tzv. plánů péče. Jejich realizaci zajišťu-
je poradenská a odborná instituce zřízená MŽP – Agentura ochrany přírody a kra-
jiny České republiky (AOPK ČR) (s výjimkou území národních parků, kde tak činí
správy národních parků). Ta také vykonává právo státního vlastnictví k cca 15 000
pozemkům v chráněných územích. 

3 Národní parky ČR – souhrnné charakteristiky k 31. 12. 2007
Zdroj: AOPK ČR

ter mají i významné krajinné prvky – jednotlivé ekologicky i esteticky působí-
cí objekty v krajině (lesy, rašeliniště, vodní toky a plochy, jezera a údolní
nivy). K ekologické stabilitě krajiny přispívají také územní systémy ekologické
stability, druhově bohaté lokality (biocentra), propojené přírodními nebo umě-
lými liniemi umožňujícími migraci organizmů (biokoridory). 
Územní ochrana je základem ochrany biodiverzity. Nelze však pominout spe-

ciální druhovou ochranu. Ta spočívá především v praktických opatřeních pro
populace vzácných a ohrožených druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů a jimi osídlené prostředí přímo v terénu. Tyto zrani-
telné a ustupující taxony jsou jmenovitě uvedeny v prováděcí vyhlášce k záko-
nu o ochraně přírody a krajiny jako taxony zvláště chráněné, a to ve třech
úrovních: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. 

DOKUMENTY K OCHRANĚ PŘÍRODY
Promyšleně budovaný a udržovaný systém zvláště chráněných území, doplně-
ný předpisy k individuální ochraně vzácných druhů, má za cíl záchranu popu-
lací planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů celého státu. Obě tyto
zásady v sobě spojují dokumenty EU Směrnice o ochraně volně žijící fauny,
planě rostoucí flóry a přírodních stanovišť a Směrnice o ochraně volně žijících
ptáků, určující kriteria pro zakládání soustavy NATURA 2000. V Národním
seznamu evropsky významných lokalit (EVL) je zařazeno 879 území. V rámci
soustavy Natura 2000 bylo v ČR také vymezeno 39 ptačích oblastí. 

3 Mapa lokalizace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v ČR
Zdroj: AOPK ČR

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Česká republika přistoupila ke všem zásadním nadnárodním dohodám a konven-
cím, týkajícím se ochrany ekosystémů, biodiverzity či krajiny.  Jedním z prvních
počinů novodobé spolupráce byl výběr některých ZCHÚ do celosvětové sítě bio-
sférických rezervací UNESCO dle výsledků programu Člověk a biosféra (Man and
the Biosphere) z roku 1974. Jedná se o CHKO Třeboňsko, Bílé Karpaty, Pálava
a Křivoklátsko, NP Podyjí a Krkonošský národní park. K mokřadům mezinárodního
významu v rámci Ramsarské úmluvy se v ČR řadí 12 mokřadů (např. Krušnohorská
rašeliniště, Šumavské slatě, Třeboňské rybníky a mokřady, Litovelské Pomoraví
aj.). Radou Evropy udělovaný Evropský diplom obdržela NPR Karlštejn, CHKO Bílé
Karpaty a NP Podyjí. Rada Evropy také zařadila do sítě biogenetických rezervací
NPR Blanice s rozsáhlou a dobře prosperující populací perlorodky říční a NPR Bře-
hyně – Pecopala. K nejaktuálnějšímu ocenění došlo zařazením CHKO Český ráj
mezi Geoparky UNESCO. 

Krkonošský národní park 1963 363

Národní park Podyjí 1991 63

Národní park Šumava 1991 690

Národní park České Švýcarsko 2000 79

JESKYNNÍ SYSTÉMY
V České republice je dosud známo téměř 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimo-
řádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfolo-
gické a mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i ty nejcennější dokla-
dy o vzniku a vývoji života i lidské kultury. Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny.
Čtrnáct z nich je turisticky přístupných a jsou v péči Správy jeskyní ČR.

DALŠÍ ZPŮSOBY ÚZEMNÍ OCHRANY
Vedle ZCHÚ existují způsoby územní ochrany s méně přísným režimem. Pro kra-
jinářsky zachovalé celky s pozměněnými nebo kulturními ekosystémy a docho-
vanými znaky původní sídelní architektury lze zřídit přírodní park. Jeho ochra-
na sestává především z usměrňování stavebních aktivit v území a je
podporováno jeho sportovně rekreační a turistické využívání. Územní charak-
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