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Význam ochrany přírody, nástroje sloužící k ochraně přírody. 
Mezinárodní spolupráce v ochraně přírody, biosférické 
rezervace.



Ochrana přírody



Cíl a nástroje ochrany přírody

• Cíl: zajištění obnovy a udržení biologické 
rovnováhy v přírodě a druhové rozmanitosti 
organismů

• Nástroje: • Nástroje: 

� ekonomické – daňová soustava, platby, 
finanční podpory…  

� právní - Ústava ČR

- zákony, listiny



• Zákon o ochraně přírody a krajiny –

č. 114/1992 Sb.

• Zákon o životním prostředí – č. 17/1992 Sb.

• Zákonná úprava jednotlivých úseků životního • Zákonná úprava jednotlivých úseků životního 
prostředí (ochrana vod, ochrana lesa, ochrana 
zemědělského půdního fondu …)

• Listina základních práv a svobod (součást 
Ústavy ČR – čl. 35)



Ohrožené druhy organismů

• 3 stupně ochrany:

� kriticky ohrožené organismy

� silně ohrožené organismy

ohrožené organismy� ohrožené organismy

• Červená kniha ohrožených druhů



Chráněná území

• Cíl - ochrana biodiverzity

- ochrana ekosystémů

• Území:

maloplošná – Národní přírodní rezervace, � maloplošná – Národní přírodní rezervace, 
Národní přírodní památka, Přírodní rezervace, 
Přírodní památka

� velkoplošná – Národní park (KRNAP), 
Chráněná krajinná oblast (Pálava, Český ráj…)



Biosférické rezervace

= chráněná území mezinárodního významu

• vyhlašovány celosvětově - výzkumný program 
UNESCO „Člověk a biosféra“ (MAB)

• Současnost – 75 států světa, zahrnuto více než • Současnost – 75 států světa, zahrnuto více než 
300 rezervací s různými suchozemskými             
a vodními ekosystémy

• ČR - Křivoklátsko, Třeboňsko, Pálava, Šumava,  

Krkonoše



Mezinárodní organizace a ochrana 
přírody

• Požadavek trvale udržitelného rozvoje

• Mezinárodní spolupráce v péči o životní prostředí  

� Světový fond ochrany přírody (WWF)

� Mezinárodní unie pro ochranu přírody � Mezinárodní unie pro ochranu přírody 

a přírodních zdrojů (IUCN)

• Zákony, vyhlášky

• Mezinárodní dohody, úmluvy a programy

• Evropa – Program pro udržitelný rozvoj (od r. 1992)



Občané a udržitelnost rozvoje

• Ochrana přírody a péče o životní prostředí –> 
důležitý úkol každého státu, každého občana –
odpovědné jednání každého jednotlivce

• Čím více možností vlivů člověka na životní • Čím více možností vlivů člověka na životní 
prostředí, tím vyšší je jeho odpovědnost 
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