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Anotace 

Tématem výukového materiálu je ochrana pUírody v ČR, instituce, které se na její 
ochranE podílejí a chránEná území ČR. 

Metodika 

Výukový materiál je tvoUen pracovním listem, který studenti zpracovávají s pomocí 
internetu. Vyhledávají potUebné informace o chránEných územích. Pozornost je 
vEnována národním park]m a jedné regionální chránEné krajinné oblasti, jejíž výbEr 
je ponechán na studentech samotných. Studenti mohou pracovat samostatnE nebo 
ve dvojicích. 

VyplnEný pracovní list jim m]že sloužit jako zápis z hodiny. 

 



 

 

Chrán[ná území České republiky 

(doplﾒte vhodné chyb[jící výrazy a definice) 

ZÁKONY NA OCHRANU PŘÍRODY   
Zmínka  o  ochran[  pギírody  je  už  v základním  zákon[  ČR,  kterým  je  ………………………………  a 
………………………………………………………,  která  ギíká,  že obLan má právo na pギíznivé  životní prostギedí, 
informace  o  jeho  stavu  a  povinnost  nepoškozovat  životní  prostギedí,  pギírodní  zdroje,  druhové 
bohatství a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Dalšími jsou napギ. zákony o životním 
prostギedí, o odpadech, o vodách, o lesích. Zákony doplﾒuje ギada dílLích zákon└ a vyhlášek (upravují 
napギ. emisní limity, poplatky a pokuty). Zákon o ochran[ pギírody a krajiny pamatuje také na rostliny 
a  živoLichy,  kteギí  jsou  ohrožení  nebo  vzácní,  v[decky  nebo  kulturn[  významní.  Pギílohou  vyhlášky 
L.  395/1992  jsou  seznamy  zvlášt[  chrán[ných  organism└,  které  se  Llení  do  tギí  skupin  – 
na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU PŘÍRODY   
ど  …………………………………………  ど  od  roku  1990,  koordinace  v oblasti  ŽP,  mezinárodní  spolupráce, 
rozhoduje v pギípad[ velkých staveb a nebo t[žby nerostných surovin  
ど  …………………………………………  ど    od  roku  1991,  kontroluje  dodržování  právních  pギedpis└,  ukládá 
pokuty, podílí se na ギešení ekologických havárií   
ど  …………………………………………  ど  jeden  z finanLních  zdroj└  na  podporu  projekt└  ŽP,  pギíjmy  plateb 
za zneLišドování nebo poškozování ŽP, o použití prostギedk└ rozhoduje ministr ŽP   
ど ………………………………………… ど menší pravomoci v povolování malých zásah└ do ŽP 

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE   
Ochranou pギírody se zabývají napギ. i ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Z t[chto organizací si zvolte 3 a popište struLn[ jejich Linnost):   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ   
Jejich úLelem  je ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D[líme je na VELKOPLOŠNÁ, tj. ………………………………………, které vyhlašuje vláda ČR, a MALOPLOŠNÁ, 
tj. ………………………………………, které vyhlašuje ministerstvo ŽP. 



 

 

NÁRODNÍ PARKY   
ど KRKONOŠSKÝ NP  je náš ……………………………………… park (1963). Krkonoše  jsou mozaikou horských 
ekosystém└,  napギ.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pro  své  pギírodní  bohatství  byly  Krkonoše  v roce  1992  zaギazeny  do  sít[ 
……………………………………………………………………………………  S Krkonoši  souvisí  následující  pojmy,  které 
vysv[tlete a uveTte pギíklad rostlin a živoLich└, kterých se týkají:   
  ど glaciální relikt ど …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ど krkonošský endemit  ど ………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ど krkonošské botanické zahrádky ど ………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ど NP ŠUMAVA  je náš ……………………………………… park (1991). K jeho nejvýznamn[jším ekosystém└m 
patギí  ………………………………………………………………………….  Na  Šumav[  jsou  3  jezera  ………………………… 
p└vodu a to Plešné, Prášilské a Laka. Nalezneme zde i klimaxový ekosystém neovlivn[ný Llov[kem ど 
……………………………………………………. I na Šumav[ jsou glaciální relikty, napギ. ……………………………………… 
………………………………………………………………, a endemické rostliny, napギ. ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. Z živoLich└ m└žeme na Šumav[ 
nalézt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………. Znovu zde byl vysazen …………………………………………………….   
ど NP PODYJÍ  je náš ……………………………………… park  (1991). Na  rakouské  stran[ pギechází  v národní 
park ………………………………………. Je typický vysokou pestrostí …………………………………………………………….  
Najdeme zde chrán[né rostliny, napギ. ………………………………………………………………………………………………, 
i zajímavé živoLichy, napギ. …………………………………………………………………………………………………………………. 
ど NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO je náš ……………………………………… park (2000) . Typické  jsou ………………………… 
……………………………. Skalní v[že, m[sta a bludišt[ vznikla erozí moギských sediment└ a vyvrásn[ním. 
Nejvýznamn[jším  skalním  útvarem  je ……………………………………………………. Vyskytuje  se  zde mnoho 
zajímavých rostlin a živoLich└, napギ. ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI   
CHKO zahrnují harmonicky utváギenou krajinu s pギirozenými ekosystémy a chrán[nými druhy. 

Úkol: Vyberte si CHKO blízkou Vašemu bydlišti a vyhledejte a vypište k ní následující  informace: název, 
rok vyhlášení, rozlohu, charakteristiku její krajiny, nejzajímav[jší vyskytující se rostliny a živoLichy   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE   
Menší území  se  zvlášt[ významnými ekosystémy v národním, n[kdy  i mezinárodním m[ギítku, kde 
jsou povoleny pouze zásahy udržující nebo zlepšující dosavadní stav, napギ. ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PŘÍRODNÍ REZERVACE   
Charakteristikou i režimem jsou obdobné národní pギírodní rezervace, ale mají spíše lokální význam, 
napギ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA   
Jde  o  pギírodní  útvar  menší  rozlohy  s národním  Li  mezinárodním  významem,  který  mohl  být 
spoluutváギen i Linností Llov[ka, napギ. ………………………………………………………………………………………………. 

SOUSTAVA NATURA 2000   
Je to soustava chrán[ných území, kterou vytváギí ………………………………………………………………………………. 
Cílem je ochrana …………………………………………………………………………………………… na území EU. Ve všech 
státech EU prob[hlo mapování biotop└. Natura 2000 tvoギí „ptaLí oblasti“ a …………………………………… 
……………………………………………………………….  Vyhledejte  k ob[ma  pギíklad  nejblíže  k Vašemu  bydlišti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚSES   
V naší republice také existuje „územní systém ekologické stability“. Tvoギí ho biocentra = ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. Biocentra  jsou propojena  
……………………………………………………. Systém je respektován územními plány 


