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Chrán ná území v R

Víme, kde je v našem okolí chrán né území? Zkuste zapátrat, zda ten nebo onen strom na nám stí 
není p írodní památka. A co to znamená? Kdo takových chrán ných území najde víc? Máme v R také n jaké národní 
parky? Byli jste tam n kdy?

Motivace:

Mapa okolí, papír, tužka, vyrobené mapky chrán ných území.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vyhledej a napiš

B hem sch zky si povídáme o tom, jaké typy chrán ných území v R máme:

Je jich celkem šest: národní park (4 NP v R), chrán ná krajinná oblast (25 CHKO v R), národní p írodní rezervace 
(110 NPR v R), národní p írodní památka (102 NPP v R), p írodní rezervace (750 PR v R), p írodní památka 
(1180 PP v R). První dva typy (NP a CHKO) jsou rozlohou velké (velkoplošné), ty ostatní maloplošné. 

Také diskutujeme o tom, jaký význam tato území mají, jak se v nich má lov k chovat, co naopak d lat nesmí a pro ...

Každé dít  má za úkol do p íští sch zky najít, kde se v okolí jeho bydlišt  (v okrese, v kraji) nachází chrán né území 
a jak se jmenuje. M žeme poradit, že tyto informace by m ly být na webových stránkách každého kraje.

Na p íští sch zku p ineseme mapu kraje (okresu, okolí) a do ní špendlíky i  xou ozna ujete jednotlivá chrán ná 
území. Následuje debata, zda už jsme n kterou navštívili.

Více informací lze nalézt na cs.wikipedia.org a také na webech jednotlivých kraj .

Natura 2000

Krom  národních chrán ných území existují i n které mezinárodní systémy. Jedním z nich je Natura 2000, což je 
soustava chrán ných území evropského významu. Je ur ena k ochran  nejvzácn jších a nejvíce ohrožených druh  
živo ich , rostlin a nejvzácn jších p írodních stanoviš  na území Evropské unie. Cílem Natury 2000 není vylou it vliv 
lov ka, zakázány jsou jen takové innosti, které mají negativní vliv. Soustava je tvo ena dv ma typy území: pta ími 

oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Každé dít  má za úkol do p íští sch zky zjistit, zda se v okolí bydlišt  (v okrese nebo v kraji) nachází území za azené 
do tohoto systému a jak se jmenuje. Dalším úkolem m že být také najít a nakreslit logo soustavy Natura 2000.

Více informací lze nalézt na webu www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php, na stránce drusop.nature.cz/ost/
chrobjekty/evl/index.php lze nalézt evropsky významné lokality podle místa (kraje, m sta, okresu) a souhrn informací 
nabízí také cs.wikipedia.org.

Slepé mapky

P edem si p ipravíme mapky všech národních park  (Krkonošský národní park, NP Šumava, NP Podyjí, NP eské 
Švýcarko) a jejich znaky (lze najít na jejich o  ciálních webech). Úkolem družstev je p i adit jednotlivým územím jejich 
znak a v map  R ozna it, kde se který park nachází.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a Pravda.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ob anská.

Poznání systému ochrany p írody v R, prohloubení znalostí o chrán ných územích v okolí 
bydlišt .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

maximáln  15

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

U d tí s mentálním postižením dbáme na to, aby pracovaly ve skupin , 
vedeme skupinu k tomu, aby takovému dít ti dala prostor a „nesebrala“ 

mu to, co ví. Zpravidla jsou to informace o nejbližším okolí, místu, které zná dít  z výletu. Myslíme také na to, aby byl 
k dispozici i n jaký jednodušší úkol, který je pro dít  s mentálním postižením splnitelný, to platí zejména tam, kde je 
hlavní náplní uplat ování znalostí. Naopak d ti výrazn  nadané n kdy musíme trochu brzdit, nechat je nap . doplnit 
to, co ješt  nebylo e eno.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


