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Slovo úvodem

Národní parky jako vzácné enklávy Ïivé pfiírody jsou protipólem té ne-

gativní tváfie na‰eho svûta. Jsou uzákonûnou ochranou pÛvodního

Ïivotního prostfiedí, rozmanitosti rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a ve

své podstatû celé biologické substance této planety.

Kniha, kterou právû otvíráte, popisuje 210 národních parkÛ evropského

kontinentu. âíslo ne vyãerpávající a koneãné. Samu podstatu národních

parkÛ ovlivÀuje nadmûrná hustota obyvatelstva, stejnû tak, jako silnû

a dávno pfiemûnûné pfiírodní prostfiedí. Tak s vyjímkou nûkter˘ch vysoko-

horsk˘ch a arktick˘ch stanovi‰È neexistuje v Evropû jediná píì zemû,

nedotãená rukou ãlovûka. Pfiíroda na‰í zemû zaplatila a je‰tû dlouho bude

platit daÀ na‰í civilizaci a na‰emu krátkozrakému pohodlí. ZprÛ-

myslovûní krajiny naru‰uje i hranice národních parkÛ, neboÈ vyÏaduje

stále vût‰í zpfiístupÀování pfiírodních oblastí. Tam, kde kdysi vládlo jen

ticho a zurãení potÛãkÛ ãi bystfiin v majestátné pfiírodû, rachotí dnes

ocelové sítû lanovek a dal‰ích dopravních prostfiedkÛ masové turistiky.

V neposlední mífie je tu pak samotné my‰lení lidí v na‰í konzumní

a uspûchané dobû. âlovûk si uÏ odvykl postát pod korunami borovic, vnímat

hluboké ticho dálav a sledovat tfiepetání mot˘lích kfiídel. To je realita na‰í

doby.

Pfies 180 uveden˘ch fotografií není zdaleka vyãerpávajícím dokumentem

v‰ech evropsk˘ch národních parkÛ. Mohou v‰ak b˘t prÛfiezem jejich

charakteristik, poãínaje oblastmi pfiímofisk˘mi pfies roviny níÏin, od

vysok˘ch ‰títÛ Alp a Pyrenejí aÏ po rozsáhlé fjeldy Skandinávie. V˘znam

národních parkÛ v‰ak netkví jen v jejich estetické kráse. Mnohdy zcela

neatraktivní kout zemû mÛÏe sk˘tat daleko cennûj‰í hodnoty pfiírodní

z hlediska v˘zkumu a vûdy. MÛÏe b˘t posledním útoãi‰tûm tisícÛ a tisícÛ

Ïiv˘ch organizmÛ, které jsou a patrnû i nadále zÛstanou utajeny vût‰inû

lidské populace. Mají tudíÏ mimofiádn˘ v˘znam v˘chovn˘ a studijní.

Zámûrem autora nebylo zpracovat vûdeckou práci o dané tematice, ale

podat základní informace o chránûné evropské pfiírodû. Dát impulz

k zamy‰lení tûm, ktefií ji chtûjí poznat, milovat a chránit.

Autor
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Národní park ·umava

Interier pÛvodních smrãin v okolí Bfiezníku
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Národní park Olympos

Vrcholy Stefani – TrÛn bohÛ (2909 m) a Mytikas – Pantheon (2917 m)

spadají západní stûnou do kotle Kazania



Prolog

Stál jsem tehdy na jednom z rozekla-

n˘ch, vûtrem a boufiemi ãasu o‰leha-

n˘ch vrcholkÛ fieckého Olympu. Hory,

snad z nejslavnûj‰ích celého kulturního

svûta. Jen nûkolik metrÛ pode mnou

snûhové pfievisy ohraniãovaly strmé stû-

ny hrozivû velkolepého kotle Kazania.

Za dávno minul˘ch dob v nûm pr˘

kováfi Héfaistos kul o‰tûpy boÏsk˘m

hrdinÛm antick˘ch bájí. Smûrem k jihu

vypínaly se oblé hfiebeny mohutného

masivu, pokryté je‰tû v prvních ãervno-

v˘ch dnech snûhobíl˘mi plánûmi.

Paprsky v˘chodního slunce zaãínaly

roznûcovat tfipytivé jiskfiiãky na zledo-

vatûlém krun˘fii firnov˘ch polí a nûkde

v dáli modrav˘ch v˘‰in první trylky

skfiivanÛ proráÏely tajemn˘ svût ticha.

Jen obãas zadul divok˘ horsk˘ povichr,

aÏ skoro celá hora se zachvûla, na

dÛkaz toho, Ïe kdysi bezv˘hradnû pat-

fiila bohÛm. Tehdy i koruny mohutn˘ch

borovic bûlokor˘ch dole na úboãích

hory otfiásly sv˘mi k‰ticemi a tam, kde

konãil sníh, zavlnily se ostrÛvky mod-

rav˘ch a rÛÏov˘ch kvítkÛ, oslavujících

pfiíchod léta. Pocítil jsem jedineãnost

a neopakovatelnost tûchto okamÏikÛ.

Tehdy jsem si plnû uvûdomil nicotu

a bezmocnost ãlovûka proti tajemné

vzne‰enosti této hory, na níÏ jsem tak

ti‰e a s pokorou stál. Po vysilujícím

sedmihodinovém v˘stupu dosáhl jsem

naplnûní svého Ïivotního snu a chvíle

napûtí a vzru‰ení vystfiídalo nekoneãné

ticho a uklidnûní. Po létech snÛ stál

jsem koneãnû u cíle a byl jsem pfiipraven

setkat se s bohy. Ti v‰ak nepfiicházeli.

Tfiel jsem si prokfiehlé ruce a snad je‰tû

nikdy v Ïivotû jsem tolik netouÏil zasta-

vit ãas. ProdlouÏit minuty a vtefiiny,

naplÀované ozvûnami dávné minulosti. 

A kdyÏ pfii‰el ten okamÏik rozhodnu-

tí, zvedl jsem z vrcholku té hory mal˘

kámen – dar bohÛ na památku vûãnos-

ti a pomal˘m, smutn˘m krokem jsem

zapoãal cestu zpût.

Pokofiil jsem Olymp a ten zÛstal nepo-

kofien ...

Autor
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T O M O R R I
Vyhlá‰en v r. 1956, plocha 3 000 ha.

Hora – v minulosti povaÏována za po-
svátnou horu AlbáncÛ.
Chránûná oblast zahrnuje horské pásmo
od 800 do 2416 m n. m. v jiÏní ãásti zemû
v˘chodnû od Beratu. Reliéf území je po-
znamenán erozí star‰ích vápencov˘ch hor-
nin. Na horsk˘ch svazích pfievaÏuje buk
s borovicí Heldreichovou. Z typické hor-
ské fauny stojí za pozornost vlk, rys, koã-
ka divoká, li‰ka, ‰akal, kuna, místy i med-
vûd hnûd˘, orli, orebice horská a sup
bûlohlav˘. 

D A J T I
Vyhlá‰en v r. 1956, plocha 2 119 ha.

Pokr˘vá horsk˘ masiv v˘chodnû od hlavní-
ho mûsta Tirany od 400 m n. m., stejno-
jmenn˘ vrchol dosahuje nadmofiské v˘‰ky
1611 m. Území je budováno pfieváÏnû vá-
penci. V údolích rostou topoly, vrby a pla-
tany, dále aÏ do v˘‰e 1300 m duby zimní,
duby letní, duby céry a habry. Horské sva-
hy jsou porostlé bukem, borovicí Held-

reichovou, borovicí ãernou a borovicí
rumelskou, mezi nimi se stfiídají pásma kfio-
vin typu makchie s pistáciemi, vfiesovci,
hlohy, jamovcem ‰irolist˘m, dubem cesmí-
nov˘m, planikami a kruãinkami. Vyskytují
se i olivovníky a smokvonû. Ze zvûfie stojí
za zmínku srnec, prase divoké, vlk, koãka
divoká, zajíc. Z ptákÛ jsou poãetní dravci,
jefiábek, orebice horská a zpûvní ptáci.
Velmi hojní jsou obojÏivelníci.

L U R Ë S
Vyhlá‰en v r. 1956, plocha 1 260 ha.

Rozprostírá se asi 130 km severnû od Ti-
rany a zahrnuje dva horské hfiebeny – De-
jës (2246 m n. m.) a Lurës (2124 m n. m.).
Porosty jsou zde pfieváÏnû bukové, na sva-
zích rostou borovice Heldreichovy, borovi-
ce ãerné, borovice lesní, borovice rumel-
ské a jedle bílé.
Ve vy‰‰ích polohách jsou alpínské horské
louky s bohatou flórou, v údolích pak ãet-
ná horská jezera ledovcového pÛvodu. Celá
oblast náleÏí s roãním prÛmûrem sráÏek
pfies 2000 mm k nejde‰tivûj‰ím oblastem
Evropy. Typickou horskou faunu zastupu-
je zejména medvûd hnûd˘, rys, li‰ka, ‰akal,
vlk, kuna a koãka divoká, orel skalní, orel
královsk˘, sup bûlohlav˘, jestfiáb, sokol stû-
hovav˘ a orebice horská.
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Charakteristické oÏivení scenerie

albánsk˘ch hor. Na snímku vrchol

Papingut v masivu Midhembelit

Foto Helena Kráãalíková

A L B Á N I E



D I V J A K Ë S
Vyhlá‰en v r. 1956, plocha 1 250 ha.

Národní park je zfiízen na jaderském
pobfieÏí jihozápadnû od Tirany. Je zná-
mûj‰í pod jménem laguna Karavastas
s desítkami ostrÛvkÛ a poloostrovÛ.
Tvofií jej dunová krajina s porosty borovi-
ce halepské (Pinus halepensis) a boro-
vice pinie (Pinus pinea) a oblastmi vlh-
kého a zamokfieného lesa s porosty
topolÛ, ofie‰ákÛ, bfieãÈanÛ, lián i rákosu.
Na píseãn˘ch dunách roste charakteris-
tická suchomilná travní vegetace. Laguna
sama je pouh˘ch 30 aÏ 160 cm hluboká
a je hnízdi‰tûm vzácn˘ch pelikánÛ kade-
fiav˘ch (Pelecanus crispus) a dal‰ích
vodních druhÛ ptactva. Bohat˘ je v˘skyt
hadÛ a Ïelv.
V zimním období je pfiístup do parku
uzavfien. 

T H E T I T
Vyhlá‰en v r. 1966, plocha 2 700 ha.

Nachází se na severu zemû pfii hranici
s âernou Horou. Zahrnuje jihov˘chodní
ãást vápencového pohofií Bjeskhet a Na-
muna (2561 m n. m.) s krasov˘mi fenomé-
ny, tvofien˘mi travertinem, dolomitem, ara-
gonitem a pûnovcem. Geomorfologickou
ãinností vzniklo znaãné mnoÏství jeskyÀ.
Mateãné horninû odpovídá mimofiádné dru-
hové bohatství rostlin alpínského charak-
teru. V niÏ‰ích polohách mÛÏeme nalézt
vzácné orchidejové louky napfi. se vstava-
ãem ‰tûniãn˘m (Orchis coriophora). Pro-
jevuje se v˘razná vegetaãní stupÀovitost.
Na jafie rozkvétají ãetné hofice, k˘chavice,
ãemefiice a dryádky osmipláteãné.
Porosty, zvlá‰tû dubu a buku trpí nad-
mûrnou pastvou ovcí a koz a také bezo-
hlednou tûÏbou dfieva k otopu.

BREDHI  DRENOVË S
Vyhlá‰en v r. 1966, plocha 1 386 ha.

Nachází se jiÏnû od mûsta Korce poblíÏ
fiecké hranice v nadmofiské v˘‰ce1600–
1900 m. Geologick˘m podkladem jsou pfie-
dev‰ím bazické vyvfieliny, které zvûtrává-
ním vytváfiejí zejména ve v˘chodní ãásti
v˘razné skalní útvary ze slepencÛ a pra-
chovcÛ, naz˘vané také „sloní“, nebo „je‰-
tûfií skály“.
Pfiedmûtem ochrany jsou vitální jedlo-
bukové pralesy. Roste zde napfi. jedle
kefalonská (Abies borisii regis), v niÏ-
‰ích polohách borovice ãerná, tis a ces-
mína. Oblast parku je tûÏko pfiístupná,
pfiesto jsou jeho pfiírodní hodnoty ohro-
Ïeny bezohlednou tûÏbou dfieva k otopu.

L L O G A R A S
Vyhlá‰en v r. 1966, plocha 1 010 ha.

Zabírá pfiímofiské horské pásmo Mali Ci-
kes a pfiilehlá údolí na jihu zemû mezi
Sarandou a Vlorou. Pfiedmûtem ochrany
jsou pÛvodní lesy v polohách kolem
1400 m n. m., tvofiené pfieváÏnû borovi-
cí ãernou, borovicí Heldreichovou a jed-
lí kefalonskou – poddruhem jedlí krále
Borise (Abies borisii regis). Makchie
jsou tvofieny stromovit˘mi zimostrázy,
tisy, cesmínami, duby ‰arlatov˘mi a hlo-
hy. Na loukách roste vzácná vápnomilná
flóra, hojné jsou ãemefiice a sasanky. 

12 ALBÁNIE

Národní park Dajti

Krasová pole s porosty makchie

Národní park Bredhi Drenovës

„Sloní skály“ – bizarní pískovcové

útvary Foto Oldfiich MaÀas
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S U T J E S K A
Vyhlá‰en v r. 1962, plocha 17 250 ha.

Krajinu národního parku tvofií vysoko-
horské plánû Zelengory a hfiebeny Vo-
lujky a Magliãe na rozhraní Bosny
a âerné Hory. Pod divok˘mi ‰títy hor se
nachází osm ledovcov˘ch jezer. V dolinû
Peruãica se na plo‰e 1434 ha nachází
pfiísnû chránûná pralesní rezervace, kte-
rá je jedním z nejznámûj‰ích lesních eko-
systémÛ v Evropû. Je ukázkou nedotãe-
né divoãiny a pfiíkladem vertikalní
zonace vegetace od dubov˘ch porostÛ aÏ
po kosodfievinu na horní hranici lesa,
nad níÏ se prostírají alpínské louky. Vy-
skytuje se zde pfiibliÏnû 10 druhÛ jehliã-
nanÛ a 140 druhÛ listnat˘ch stromÛ
a kefiÛ, napfi. borovice ãerná, tavolník,
mahalebka, javor tatarsk˘. Nad údolím

Peruãice dominuje nejvy‰‰í pyramidální
vrchol Bosny, Mali Magliã, vysok˘ 2386
m, spojen˘ asi 400 m dlouh˘m skalna-
t˘m hfiebenem s Velikim Magliãem –
2388 m n. m. Správa parku je v mûsteã-
ku Tjenti‰te.

K O Z A R A
Vyhlá‰en v r. 1967, plocha 3 375 ha.

Horsk˘ masiv (400 aÏ 978 m n. m.) seve-
rozápadnû od mûsta Banja Luka, leÏí
v údolí pfiítokÛ fieky Sávy a fieky Sany.
Pfiemûtem ochrany jsou pÛvodní lesní
porosty borovice, smrku a listnáãÛ. Îije
zde napfi. jelen, srnec, prase divoké, koãka
divoká, vydra, kuna a mnoho druhÛ ptákÛ.

B O S N A  A  H E R C E G O V I N A

Kozara

Sutjeska

Sarajevo

Národní park Sutjeska

Pod vápencov˘mi stûnami Magliãe
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V I T O · A
Vyhlá‰en v r. 1934, plocha 22 800 ha.

Horsk˘ masiv v západní ãásti zemû, asi
10 km jihozápadnû od Sofie. Deset jeho
vrcholÛ pfiesahuje v˘‰ku 2000 m, nejvy‰-
‰ím bodem je âerni vrach s v˘‰kou
2290 m. Vrcholová ãást má charakter ná-
horní alpínské planiny, v niÏ‰ích polohách
se stfiídají lesní porosty, pastviny, louky,
morény, kfii‰Èálovû ãistá jezera, bahnité
m˘tiny a ra‰elini‰tû. Z geomorfologické-
ho hlediska jsou zajímavé kamenné fieky
s obrou‰en˘mi syenitov˘mi bloky. Nej-
známûj‰í takovou lokalitou je kamenná
fieka – Zlatni mostove, nacházející se
v údolí fieky Vladaje. Balvany jsou pokry-
ty Ïlut˘mi koberci li‰ejníkÛ. V písãinách
této fieky se v minulosti r˘Ïovalo zlato. Na
loukách se vyskytují ãetné druhy orchi-
dejí a Ïlutû kvetoucí lilie Jankova (Li-

lium jankae), povaÏována za nejkrás-
nûj‰í kvûtinu balkánsk˘ch hor.
Nejhojnûj‰ím Ïivoãi‰n˘m druhem je jelen,
srnec a prase divoké. Na území parku
jsou zfiízeny dvû pfiísné rezervace –
Bistricko Brani‰tû (766 ha) a Torfano
Brani‰tû (158 ha), chránící staré smrko-
vé porosty a vysokohorská ra‰elini‰tû
a moãály.

R O P O TA M O
Vyhlá‰en v r. 1962, plocha 847 ha.

Park leÏí pfii ústí stejnojmenné fieky na jihu
ãernomofiského pobfieÏí asi 15 km jiÏnû od
Sozopolu. Celá oblast parku je charakteris-
tická hust˘m, aÏ pralesovit˘m luÏním poros-
tem, kter˘ se stfiídá s enklávami skalních ste-
pí a dubov˘ch hájÛ. Dominujícími dfievinami
jsou zejména habr v˘chodní, jasan manov˘
a dub balkánsk˘. 
Zfiízeny jsou ãtyfii pfiírodní rezervace:
Zmijski ostrov, bohat˘ herpetofaunou, loka-
litou introdukovan˘ch kaktusÛ Opuntia,
ãetn˘ch druhÛ lilií a bledulí letních. Dále je
to rezervace Arkutino, asi 96 ha velk˘
moãál, obklopen˘ rákosinami, které pfie-
cházejí v kfioviny a tûÏko pfiístupn˘ luÏní

les. Je témûfi zarostl˘ lekníny bíl˘mi
(Nymphaea alba), lekníny bûlostn˘mi
(Nymphaea candida). Je zde také hojn˘
v˘skyt Ïelv bahenních. Dal‰í je rezervace
Morski Pelin. Roste zde napfi. pelynûk mofi-
sk˘ (Artemisia maritima), kter˘ se na
vyhraÏen˘ch lokalitách vyuÏívá spolu s ble-
dulí letní jako surovina pro farmaceutick˘
prÛmysl. Poslední rezervace – Vodni lilii,
je stanovi‰tûm leknínÛ bûlostn˘ch a luÏ-
ních jasanov˘ch porostÛ.
Z avifauny v této oblasti upoutají zejména
volavky vlasaté (Ardeola ralloides), volav-
ky stfiíbfiité (Egretta garzetta), volavky
ãervené (Ardea purpurea), volavky pope-
lavé (Ardea cinerea) a fiada dal‰ích vod-
ních druhÛ.

S T E N E T O
Vyhlá‰en v r. 1963, plocha 3 861 ha.

Nachází se ve stfiední ãásti Staré Planiny,
asi 23 km od mûsta Trojan. Dominantou je
romantická soutûska, vytvofiená fiekou

B U L H A R S K O

Sofia

Pirin

Vitoša Steneto

Ropotamo

Rusenski Lom

Národní park Ropotamo

Pralesovité luÏní porosty



âerni Osam, se stûnami vysok˘mi 150 aÏ
200 m. ¤eka zde vytváfií ãetné vodopády
a jeskynû. Krajina má vysokohorsk˘ ráz.

R U S E N S K I  L O M
Vyhlá‰en v r. 1970, plocha 2 227 ha.

Nachází se v severní ãásti zemû, asi 20 km
jihov˘chodnû od dunajského pfiístavu Ruse.
Zahrnuje povodí pravého pfiítoku Dunaje –
fieky Rusenski Lom. Cílem ochrany jsou zde
listnaté luÏní lesy, tvofiené dubem zimním,
dubem cérem, habrem, trnovníkem a lípou
stfiíbfiitou. Z bylin jsou nápadné náprstníky,
ibi‰ky a divizny.

Z ÏivoãichÛ se zde vyskytuje napfi. vlk,
koãka divoká, srnec, orel skalní, jestfiáb,
sup mrchoÏrav˘, v˘r, lelek lesní, dudek
a dal‰í.
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Národní park Ropotamo

Zátoky delty pokr˘vají koberce rÛz-

nobarevn˘ch leknínÛ

Národní park Pirin

Vrcholové panorama pohofií Pirin,

v pozadí uprostfied nejvy‰‰í vrchol

Vichren 2914 m Foto Jifií Kráãalík



P I R I N
Vyhlá‰en v r. 1976, plocha 27 455 ha.

Národní park, leÏící v jihozápadní ãásti
zemû mezi fiekami Mesta a Struma, je sou-
ãástí Rilsko-rodopského masivu. Pfiesto, Ïe
Pirin je nejmen‰ím bulharsk˘m pohofiím,
více neÏ deset jeho vrcholÛ pfiesahuje nad-
mofiskou v˘‰ku 2600 m, nejvy‰‰ím vrcho-
lem je Vichren (2914 m). Má ãetná údolí,
vodopády a 176 horsk˘ch jezer. Na úpatí
masivu vyvûrají teplé minerální prameny.
V geologickém podloÏí, zvlá‰tû severnû od
sedla Kabata, je bohatû zastoupen mramor,
kter˘ v‰em nejvy‰‰ím vrcholÛm dodává
záfiivou bûlostnou barvu. JiÏní ãást pohofií
je v‰ak tvofiena Ïulou.
V niÏ‰ích polohách pohofií jsou rozsáhlé
listnaté lesy s pfievahou buku, v˘‰e pak
pokraãují porosty jehliãnaté s borovicí
ãernou. Zvlá‰tností jsou také v nejvy‰‰ích
polohách rostoucí porosty jalovcÛ, velmi
chránûné borovice rumelské (Pinus peu-

ce) a borovice Heldreichovy (Pinus

Heldreichii). V parku, asi 2 km od vyso-
kohorské chaty Vichren ve v˘‰ce 1930 m,
se nachází nejstar‰í strom Bulharska,
borovice zvaná „Bajku‰evata mura“ (Pi-

nus Heldreichii, var. leucodermis),

jejíÏ stáfií se odhaduje na 1300 let. Její
obvod mûfií témûfi 8 m, v˘‰ka 22 m. Flóra
pohofií Pirin má pfieváÏnû ãist˘ alpínsk˘
ráz, pozoruhodn˘ je v˘skyt orchidejí.
V oblasti vrchu Kutelo se na plo‰e 850 ha
rozprostírá rezervace „Bajuvi dupki“,
vyhlá‰ená v roce 1934. Dal‰í rezervace
Tisata v nadm. v˘‰ce 500–600 m chrání
pÛvodní porosty tisÛ a cypfii‰Û star˘ch aÏ
160 let.
Z ÏivoãichÛ zde Ïije napfi. srnec, kamzík,
vlk, medvûd hnûd˘, koãka divoká a orel
skalní.
V roce 1983 zafiadila organizace UNESCO
území národního parku do seznamu Svû-
tového dûdictví. Sídlo správy je ve mûstû
Bansko.
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Národní park Pirin

I „mramorová hora“ Vichren (2914 m)

se obãas zahalí mlhou

Národní park Pirin

Borovice bûlokorá / Pinus leucoder-

mis) – zvaná „Bajku‰evata mura“ ve

v˘‰ce 1930 m, je nejstar‰ím chránû-

n˘m stromem Bulharska



BULHARSKO    17



18 âESKÁ REPUBLIKA

K R K O N O · E
Vyhlá‰en v r. 1963, plocha 36 300 ha.

Jsou nejvy‰‰ím ãesk˘m pohofiím s vrcho-
lem SnûÏkou, vysokou 1602 m. NejniÏ‰í
bod se nachází na fiece Jizefie v nadmofiské
v˘‰ce 460 m. Krkono‰e jsou jedny z nej-
star‰ích hor v Evropû, jejich zaoblené
hfibety svûdãí o geologickém vzniku v dobû
druhohor. Reliéf byl utváfien v období
mlad‰ích tfietihor, kdy tektonické pohyby
vyzdvihly dne‰ní Krkono‰e do koneãné
podoby. V pohofií jsou v˘razné stopy pleis-
tocenního zalednûní, které zde vytvofiilo
15 samostatn˘ch údolních i karov˘ch
ledovcÛ. Nejvût‰í z nich – aÏ 5 km dlouhé
– byly v dne‰ním Labském a Obfiím dole.

Geologicky je pohofií budováno krystalic-
k˘mi horninami.
Kvûtena Krkono‰ je pfies jejich malou roz-
lohu neobvykle bohatá. Roste zde pfies 1250
druhÛ cévnat˘ch rostlin, coÏ je témûfi polo-
vina ve‰keré pÛvodní flóry âeské republiky. 

Pestrost zdej‰í vegetace je zapfiíãinûna
zvlá‰tní biogeografickou polohou Krkono‰
(kontakt severské tundry a alpínsk˘ch tráv-
níkÛ v dobû zalednûní), utváfiením jejich reli-
éfu i nadmofiskou v˘‰kou, zasahující nad
alpínskou hranici lesa, která probíhá ve 1250
aÏ 1350 m n.m. Díky tomu se zde vyskytuje
fiada pozÛstatkÛ z doby ledové (tzv. glaciál-
ních reliktÛ), jako jsou ostruÏiník moru‰ka
(Rubus chamaemorus), v‰ivec krkono‰sk˘
(Pedicularis sudetica), lomikámen snûÏn˘

Praha

Krkonoše

Šumava
Podyjí

České
Švýcarsko

â E S K Á  R E P U B L I K A

Národní park Krkono‰e

Panãavská louka – vrcholová ra‰e-

lini‰tû v nadm. v˘‰ce 1 350 m



(Saxifraga nivalis), ‰ídlatka jezerní
(Isoetes lacustris), ra‰eliník LindbergÛv
(Sphagnum lindbergii) a dal‰í. 
V dobû poledové vedla dlouhodobá izolace
o mnoho vy‰‰ích krkono‰sk˘ch hfiebenÛ
oproti okolní krajinû ke vzniku osamocené-
ho ostrova vysokohorské pfiírody. V nûm se
vyvinuly nové odli‰né druhy a poddruhy –
krkono‰ské endemity. Jsou jimi pfiedev‰ím
jefiáb krkono‰sk˘ (Sorbus sudetica), zvo-
nek krkono‰sk˘ (Campanula bohemica),
lomikámen piÏmov˘ (Saxifraga moschata

basaltica), bedrník skalní (Pimpinela

saxifraga rupestris) a témûfi tfii desítky
druhÛ jestfiábníkÛ rodu Hieracium. 
Vertikálnû se vegetace Krkono‰ dûlí na ãty-
fii v˘‰kové (vegetaãní) stupnû: submon-
tánní (400 aÏ 800 m n.m., listnaté a smí‰e-
né lesy), montánní (800 aÏ 1200 m n.m.,
horské smrãiny), subalpínsk˘ (1200 aÏ
1450 m n.m., kleãové porosty, smilkové
louky a severská – subarktická – ra‰elini‰-
tû) a alpínsk˘ (1450 aÏ 1602 m n.m.,
vzájemnû izolované vrcholky Krkono‰ se
sporou, ale cennou bylinnou vegetací, me-
chorosty a li‰ejníky). 
K nejcennûj‰ím ekosystémÛm Krkono‰
patfií ledovcové kary, azonální ekosysté-
my skalnat˘ch jam v závûrech horsk˘ch
údolí s druhovû nejpestfiej‰í flórou. Zde
se nacházejí známé krkono‰ské zahrád-
ky. Subalpínsk˘ a alpínsk˘ stupeÀ spolu
s ledovcov˘mi kary tvofií nad horní hra-
nicí lesa tzv. sudetskou arkto-alpínskou
tundru. 
Také fauna Krkono‰ského národního parku
je bohatá na reliktní druhy. Seversk˘mi dru-
hy jsou napfi. kos horsk˘, ãeãetka zimní,
kulík hnûd˘, modráãek tundrov˘, z ostatních
v˘znamn˘ch druhÛ lze zmínit v˘skyt tetfie-
va hlu‰ce, orla kfiiklavého, skorce vodního.
Z mot˘lÛ se objevuje jasoÀ dymnivkov˘
(Parnassius mnemosyne) i vzácnûj‰í jasoÀ
ãervenook˘ (Parnassius apollo). Îije zde
16 druhÛ netop˘rÛ, mezi nimi i severské
druhy – netop˘r severní (Vespertilio nils-

sonii) a netop˘r pobfieÏní (Myotis dasyc-

neme). Z ostatních savcÛ jsou bûÏné kuno-
vité ‰elmy, li‰ky, jezevci, jelení a srnãí zvûfi
a drobní hlodavci.
Sídlo Správy Krkono‰ského národního par-
ku (KRNAP) je ve Vrchlabí.
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Národní park Krkono‰e

Cennou botanickou lokalitou jsou

Kotelní jámy

Národní park Krkono‰e

Dvorsk˘ les v zimû



· U M AVA
Vyhlá‰en v r. 1991, plocha 68 520 ha.

PÛvodnû na‰e nejvût‰í chránûné území leÏí
v jihozápadní ãásti âech, navazuje na
nûmeck˘ národní park Bayerischer Wald.
Pohofií ·umavy se táhne ve smûru severo-
západ – jihov˘chod. Nejvy‰‰ími vrcholy
ãeské ãásti jsou Plech˘ (1378 m), Boubín
(1362 m) a Jezerní hora (1343 m). Celé úze-
mí je tvofieno krystalick˘mi horninami.
V období pleistocénu vzniklo na ·umavû asi
12 mal˘ch karov˘ch ledovcÛ, po nichÏ zÛsta-
la ledovcová jezera. Nejvût‰í z nich je âerné
jezero s plochou 18,4 ha a hloubkou 40 m.
Nad ním se vypíná mohutná, 300 m vysoká
Jezerní stûna, lokalita v˘skytu borovice kle-
ãe, vrby palistnaté (Salix appendiculata)
a vzácného zimolezu modrého (Lonicera

coerulea). Ve vodách jezera roste pozoru-
hodná vodní rostlina ‰ídlatka jezerní (Isoëtes

lacustris).
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Národní park ·umava

UklidÀujícím dojmem pÛsobí rozsáh-

lé lesnaté plánû s loukami a pastvisky

Národní park ·umava

Valounovité fieãi‰tû horské fiíãky Vydry
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Pfiedmûtem ochrany jsou nejcennûj‰í pfií-
rodní spoleãenstva ·umavy, jako jsou
napfi. zbytky pralesovit˘ch porostÛ hor-
sk˘ch lesÛ, ledovcová jezera nebo horská
ãi údolní vrchovi‰tû. 
Jako velk˘ lesní celek je ·umava vhodn˘m
prostfiedím pro v˘skyt lesních druhÛ sav-
cÛ i ptákÛ, z nich pfiedev‰ím kurovit˘ch.
Unikátní je fauna bezobratl˘ch, vázan˘ch
na ra‰elini‰tní spoleãenstva. V 60. létech
byla provedena reintrodukce rysa ostro-
vida a jeho populace se stabilizovala. 
Jedním z nejstar‰ích a nejhodnotnûj‰ích
pralesÛ âeské republiky je Boubínsk˘
prales. Byl zaloÏen jiÏ v roce 1858 na plo-
‰e 143,7 ha. Zachovává pÛvodní porosty
smrkÛ a jedlí star˘ch 300 aÏ 400 let. 
Sídlo Správy Národního parku a chránû-
né krajinné oblati ·umava je ve Vimperku.

Národní park ·umava

Ve v˘‰ce 1096 m leÏí nejmen‰í ledov-

cové jezero Laka. Je pokryto ãetn˘mi

plovoucími ostrovy

Národní park ·umava

Staré smrkové porosty v okolí Bfiezníku

v nadm. v˘‰ce 1 100 m



P O D Y J Í
Vyhlá‰en v r. 1991, plocha 6 300 ha.

LeÏí jihozápadnû od Znojma na kontaktu
státní hranice s Rakouskem. Tvofií jej uni-
kátní pfiírodní území – prÛlomové údolí
fieky Dyje. Toto území má charakter ãleni-
té pahorkatiny, tvofiené hlubinn˘mi vyvfie-
linami a pfiemûnûn˘mi horninami âeského
masivu. NejniÏ‰ím bodem je fieka Dyje
u Znojma (210 m), nejvy‰‰ím pak B˘ãí
hora u Vranova (536 m). Pfiirozenou osou
území je fieka Dyje, která na své 40 km
dlouhé cestû z Vranova do Znojma vytvo-
fiila v horninách ãeského masivu kaÀono-
vité údolí, ‰iroké 500 aÏ 1000 m a hluboké
aÏ 220 m. Celé údolí je takfika souvisle
porostlé pfiirozen˘mi a pfiírodû blízk˘mi
ekosystémy, jako jsou napfi. zbytky pÛvod-
ních podhorsk˘ch buãin s jedlí a tisem,
dubohabrové porosty, vfiesovi‰tû a stepi.

Mimo bûÏné lesní druhy dfievin se setkáme
i se vzácnûj‰ími a pro Podyjí charakteris-
tick˘mi druhy, napfi. vi‰ní mahalebkou, dfií-
nem obecn˘m, jalovcem celokrajn˘m a ja-
lovcem obecn˘m a teplomiln˘m klokoãem
zpefien˘m. Endemitem Podyjí je jefiáb muk
hardeggsk˘. 
Ze savcÛ se zde vyskytuje napfi. vydra fiíã-
ní, hrabo‰ mokfiadní, bûlozubka bûlobfiichá,
z ptákÛ napfi. ãáp ãern˘, dudek chochola-
t˘, vãelojed obecn˘, z plazÛ si nejvût‰í
pozornosti zaslouÏí uÏovka stromová a je‰-
tûrka zelená. Bohatû je zde zastoupen
i teplomiln˘ hmyz, napfi. kudlanka náboÏ-
ná, z mot˘lÛ napfi. pestrokfiídlec podraÏco-
v˘, otakárek ovocn˘ a fenyklov˘, jasoÀ
dymnivkov˘. 
Sídlo Správy Národního parku Podyjí je ve
Znojmû.

â E S K É  · V ¯ C A R S K O
Vyhlá‰en v r. 1999, plocha 7 900 ha.

Nachází se v severní ãásti âech, kde nava-
zuje na nûmeck˘ národní park Sächsische
Schweiz. Pfiedmûtem ochrany je pfiedev‰ím
velmi charakteristicky vyvinut˘ pískovcov˘
fenomén, tj. unikátní geomorfologie pískov-
cového skalního mûsta. Národní park âeské
·v˘carsko je souãástí rozsáhlej‰í geomorfo-
logické jednotky Labsk˘ch pískovcÛ a patfií
k nejcennûj‰ím územím nejen v âeské re-
publice, ale i v celé Evropû. Známá „Prav-
ãická brána“ s rozpûtím pfies 26 m a v˘‰kou
16 m patfií k nejvût‰ím pfiírodním mostÛm ve
stfiední Evropû. Nejvy‰‰í body území nepfie-
sahují nadmofiskou v˘‰ku 500 m.
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Národní park Podyjí

Údolí Dyje, v pozadí Vraní skála


