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Organizace ochrany přírody v ČR
• Člověk krajinu v průběhu staletí výrazně měnil a mnohdy i 

narušil její celistvost (těžba, průmysl, přehrady, zemědělství). 

• Existují všeobecné zákony chránící ekologicky cenné lokality 
nebo vzácné organizmy, síť pracovišť  státní ochrany přírody .

• V ČR se nachází velké množství národních parků a CHKO, 
dohromady jich je více než 30. NP a CHKO se liší stupněm 
ochrany a omezením hospodářské, rekreační činnosti.

• Největší NP v Česku je NP Šumava, největší 

CHKO jsou Beskydy. Nejstarším chráněným 

územím v ČR je od r. 1838 Žofínský prales.

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Motivační-foto-Přírodní_rezervace.jpg>



Organizace ochrany přírody v ČR
• Chráněné jsou vzácné druhy rostlin a živočichů,dělí se do tří 

kategorií: druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené.
Velká část volně se vyskytujících organizmů v ČR je zařazena 
do některé z těchto kategorií – savci, ptáci, plazi, obojživelníci.

• Ani zákonná ochrana přírody počty ohrožených organizmů 

vždy neochránila, důležitá je ochrana celé krajiny 

• Nyní se množství jedinců ohrožených druhů pomalu zvyšuje 
kvůli proměně českého hospodářství a úsilí mnoha organizací



Historie ochrany přírody v ČR
• V 19. stol. Se začaly zřizovat první přírodní rezervace.

• V r. 1956 byl schválen první zákon na ochranu přírody, který 
byl zaměřen na definici chráněných území, z nichž NP a CHKO 
existují dodnes.

• V r. 1992 vešel v platnost nový zákon, který stále platí a 
vymezuje všechny úrovně územní ochrany od NP až po 
nejmenší přírodní památku a zároveň definuje 3 kategorie 
druhového ohrožení.

• Přírodou a naším okolím se zabývá Ministerstvo životního 
prostředí, které vydává vyhlášky.

• K ochraně přírody přispívají velkým dílem organizace, které se 
snaží informovat veřejnost o problémech, aktivně pomáhají či 
vyvíjejí tlak na vládu a neekologické ekonomické subjekty.




