
Př9 – 14. zadání 

 Pokud někomu chybí zápis, tak si dodělejte. 

 Učivo si můžete zopakovat na: 

Geologická stavba ČR: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2079 

                                              https://www.skolasnadhledem.cz/game/2080 

 Napište si zápis: Národní parky 

 

Národní parky 
- rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou 

zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy 

- v ČR se nachází 4 NP: 

 KRNAP – Krkonošský národní park 

 Národní park České Švýcarsko 

 Národní park Podyjí 

 Národní park Šumava 

Krkonošský národní park KRNAP 

vyhlášení: 1963 

rozloha: 363 km2 

 

Národní park Šumava 

vyhlášení: 1991 

rozloha: 690,3 km2 

 

Národní park Podyjí 

vyhlášení: 1991 

rozloha: 63 km2 

 

Národní park České Švýcarsko 

vyhlášení: 1999 

rozloha: 80 km2 

 

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v českém a slovenském systému ochrany přírody od 

poloviny 50. let 20. stol. (od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody) označení pro 

velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky, 25 

CHKO: 

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovské, České středohoří, Český kras, 

Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Křivoklátsko, 

Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, 

Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Železné hory, Žďárské vrchy 

 

Národní přírodní rezervace 

- nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území 

- NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR 

- základní ochranné podmínky stanovené zákonem jsou: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2079
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2080


 těžba surovin 

 výstavba nových staveb 

 vstup a výjezd mimo vyznačené cesty 

 provozování horolezectví 

 létání na padácích a závěsných kluzácích 

 sběr a odchyt rostlin a živočichů 

 

Národní přírodní památka 

- je území menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů národní hodnoty 

- je vyhlášena Ministerstvem životního prostředí ČR 

- patří mezi ně: 

 geologické útvary (např. Zbrašovské aragonitové jeskyně) 

 naleziště vzácných nerostů 

 naleziště ohrožených druhů fauny a flóry 

 útvary zformované lidskými aktivitami (např. historické parkové úpravy krajiny – 

Babiččino údolí) 

 

Kontrolní otázky: 

1. Ve kterém roce byl vyhlášen NP Šumava? 

2. Kolik máme v ČR CHKO? 

3. Co je to Národní přírodní památka? 


