71 % obyvatel

29 % obyvatel

České republiky se domnívá, že je potřeba divokou
přírodu chránit. Nesouhlasí s tím pouze 9 % obyvatel
ČR a 20 % si není jisto.

České republiky se v posledních pěti
letech zúčastnilo nějaké aktivity na
ochranu přírody.

Chráněná území

Chráněná území
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Financování
chráněných území

Zvláště chráněná území jsou přírodovědecky,
esteticky významná či přímo jedinečná místa ČR.
Velkoplošná zvláště chráněná území zahrnují
národní parky a chráněné krajinné oblasti.
Maloplošná chráněná území zahrnují národní
přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní rezervace a přírodní památky.

Na péči o chráněná území
a na ochranu živočišných
i rostlinných druhů bylo
v letech 1997–2017 vynaloženo
přes 20,4 mld. Kč ze státního
rozpočtu a státních i evropských
fondů a cca 18,8 mld. Kč
z rozpočtů krajů a obcí.

Chráněná území

Národní parky
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20,4 mld. Kč 18,8 mld. Kč

Zvláště chráněná území

Národní parky (NP) jsou
území s přirozenou,
případně člověkem
málo pozměněnou
přírodou, kterou již
v takovém rozsahu
nelze najít nikde jinde
na území ČR.

Chráněné krajinné
oblasti
Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
jsou území s harmonickou krajinou
utvářenou přirozenými procesy či
spolupůsobením člověka. Jedná se
o území s nižším stupněm ochrany
než jsou národní parky.

NPR, NPP, PR, PP
Národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní rezervace (PR)
jsou menší území, jejichž předmětem ochrany jsou hodnotné
ekosystémy, významné v regionálním, národním nebo
mezinárodním měřítku.
Národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP) zahrnují
geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů, nebo jde
o lokality s výskytem vzácných nebo ohrožených druhů organismů.
Na formování těchto lokalit se v řadě případů podílel i člověk.

Krkonošský
národní park

NP České Švýcarsko
Labské
pískovce
České
středohoří

Kokořínsko

Český
kras

Nejmladší
CHKO

Nejmenší
CHKO

40 km2

Brdy

NP Šumava

Orlické
hory

1991

Jeseníky

Železné
hory

Blaník

Šumava

2016

NP Podyjí

Poodří

Litovelské
Pomoraví

1991

Žďárské
vrchy
Blanský
les

Moravský
kras

Třeboňsko

NP Šumava

Pálava

Velkoplošná chráněná území

2017

14,0 %
rozlohy ČR

15,9 %
rozlohy ČR

NP České
Švýcarsko

Beskydy
Největší
CHKO

Bílé Karpaty

1 205

2000

km2

NP Podyjí

1993

1963

Český
ráj
Broumovsko

Křivoklátsko

Český
les

Maloplošná
chráněná území

Maloplošná chráněná území
NP

3
NP

4

CHKO

24
CHKO

26

1993

1 612
2017

2 600

NPP

NPR

100

124

NPP

NPR

124

109

PP

PR

908

480
PR

PP

1 557

810

Chráněná území

Slavkovský les

Chráněné
krajinné oblasti

Nejstarší
CHKO

1955

Lužické
hory

Krkonošský
národní park

Národní parky
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Natura 2000

Chráněná území

Příroda není omezena hranicemi států nebo
kontinentů, proto je nezbytné ji chránit v co
největším měřítku. Proto se ČR v roce 2004
připojila k tvorbě celoevropské soustavy
chráněných území nazvané Natura 2000.

98

Financování Natura 2000
Z národních zdrojů a evropských
fondů v rámci OPŽP byly na
ochranu území Natura 2000
a podporu biodiverzity vynaloženy
cca 3,0 mld. Kč.

3,0 mld. Kč

Evropsky významné lokality

Ptačí oblasti

Evropsky významné lokality jsou jedním ze dvou typů území
Natura 2000. Na území evropsky významných lokalit se vyskytují
i z evropského hlediska vzácné druhy rostlin a živočichů, stejně tak
je možné zde nalézt řadu unikátních a vzácných typů stanovišť.

Ptačí oblasti jsou druhým typem území Natura 2000. Poskytují
útočiště stálým i stěhovavým druhům ptáků, navíc jsou často
vybaveny ptačími pozorovatelnami, které poskytují příležitost
pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí.

Počet chráněných území v soustavě NATURA 2000
2005

2007

2009

863

!
!

!

1 112

399 901 1 128 1 153

!
!

2017

41

38

Ptačí
oblasti

!

!

2004

1 087

Evropsky
významné
lokality

41

Rozloha soustavy Natura 2000 v roce 2004
byla 693 870 ha. V letech 2006, 2009 a 2016
došlo k doplnění soustavy Natura 2000
o další území. Rozloha soustavy Natura 2000
v roce 2017 činila 1 114 826 ha.

!

38

38

!

38

!

361

!

2004 2005 2007 2009 2017

Evropsky významné lokality

Ptačí oblasti

2004

2005

2004

693 870 ha

364 306 ha

693 870 ha

2017

2017

2017

1 114 826 ha

795 107 ha

703 437 ha

Chráněná území

Území soustavy Natura 2000
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Barevné značení

Naučná stezka

Aby bylo možné se
v chráněných územích
snadno orientovat, je potřeba
spolehlivého průvodce.
Takovým průvodcem jsou v ČR
turistická značení, o která se
stará Klub českých turistů.

V blízkosti zajímavých
a méně známých míst jsou
vytvářeny naučné stezky.

Chráněná území
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Pokud bychom sečetli rozlohy všech
chráněných území (tedy rozlohy zvláště
chráněných území a území soustavy
Natura 2000), vyšlo by nám, že chráníme
36,0 % území ČR. Ve skutečnosti se zvláště
chráněná území a území Natura 2000 často
překrývají. Jejich celková rozloha je tedy nižší
a pokrývá 22,0 % území ČR (1 735 145 ha).

celkem

A co vozíčkáři?
Postupně dochází
taktéž k rozšiřování tras
dostupných pro vozíčkáře.
Například v Železných
horách lze najít velmi
kvalitní trasu dlouhou
4,5 km, v NP Šumava pak
např. trasu dlouhou 10 km.

Jak velkou část
území ČR chráníme?

Barevné značení | délka v chráněných územích

22,0 %
území ČR

Cyklostezky

Jak poznám, že jsem
v chráněném území?
Vstup do chráněného území
je označen zelenou cedulí
s informací, do jakého typu
chráněného území návštěvník
vstupuje. Mimo cesty pak
návštěvníka na chráněné
území upozorní označení na
stromě.

Vstupovat mimo
vyznačené cesty

Jak se chovat
v chráněném území?
Aby se chráněná území
zachovala v co nejlepším stavu,
je potřeba v nich dodržovat
různá opatření. V jednotlivých
zvláště chráněných územích
platí následující pravidla:

Vjíždět motorovými
vozidly

Tábořit a rozdělávat
ohně mimo místa k tomu
vyhrazená

Povolovat a umisťovat
nové stavby

Národní park
(1. zóna)
Národní park
(2. a 3. zóna)
Chráněná
krajinná oblast
(1. zóna)
Chráněná
krajinná oblast
(2. a 3. zóna)
Národní přírodní
rezervace
Přírodní
rezervace

* Povolovat a umisťovat nové stavby
v národních parcích je možné pouze na
zastavěných či zastavitelných územích obcí.

Národní přírodní
Přírodní
rezervace/památka rezervace/památka

KRKONOŠSKÝ
NÁRODNÍ PARK

NÁRODNÍ PARK
ČESKÉ ŠVÝCARSKO

NÁRODNÍ PARK
PODYJÍ

NÁRODNÍ PARK
ŠUMAVA

Chráněná území

Chráněná
krajinná oblast
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