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Anotace: Přehled ohrany přírody na území České republiky, 
zaměřený na Maloplošná zvláště chráněná území, 
Obecně chráněná území, Natura 2000.



• Ochrana území v Česku
– Velkoplošná zvláště chráněná území

● NP, CHKO
– Maloplošná zvláště chráněná území
– Obecně chráněná území
– Natura 2000



Maloplošná zvláště chráněná území
• Národní přírodní rezervace

– Ochrana v národním, nadnárodním měřítku, nejčastěji 
přírodních ekosystémů, organismů

– Králický Sněžník, Libický Luh...
– SOOS – původně slané jezero, které je dnes rašeliniště a 

minerální slatiniště. Mofety – pozůstatek z vulkanické 
činnosti.

• Národní přírodní památka
– Nejčastěji geologický, geomorfologický útvar
– J. Na Pomezí, Kaňk, Komorní Hůrka Panská skála...



Maloplošná zvláště chráněná území
• Přírodní památka (PP)

– Je maloplošný zvláště chráněný území stejně jako:
– PP vyhlašuje krajský úřad, správa CHKO, správa NP, 

statutární město
– Označeno tabulkou se znakem České republiky, dvěma 

červenými pruhy (nejčastěji) na stromech ohraničující 
oblast PP

• Přírodní rezervace (PR)
– Regionální význam
– Ochrana menších území
– Žofínský prales 



Obecně chráněná území
• Přírodní park

– Předchůdcem tzv. klidové oblasti
– Estetické a přírodní hodnoty

• Významný krajinný prvek
– Ekologicky či esteticky hodnotná část přírody
– Lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera...



Natura 2000
Chráněná území ve státech EU

Chrání ohrožené druhy živočichů, rostlin, přírodní 
stanoviště (biologická diverzita)

● Evropsky významná lokalita
– Ochrana volně žijících živočichů, plané rostliny
– Prokopské údolí, Nechranice – Lodín...

● Ptačí oblast
– Ochrana volně žijících ptáků
– Ptačí oblast – Beskydy, Žehuňský rybník, Králický 

Sněžník...



● Ministerstvo životního prostředí
● Krajský úřad
● Obec s rozšířenou působností
● Obecní úřad

● Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
● Česká inspekce životního prostředí

● Arnika


