
 

 

Náš nejstarší národní park, v jehož 

znaku je naše nejvyšší hora Sněžka (1602 m 

n. m.).  Nacházejí se zde i pozůstatky 

posledního zalednění,  jako jsou kary 

(ledovcové kotle, ve kterých ledovec vzniká) 

či morény (kamenné valy, které nese 

postupující ledovec). Vyskytují se zde i 

endemičtí živočichové jako je jepice 

krkonošská či plž vřetenatka krkonošská.  
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Největší národní park ČR, důvodem 

ochrany jsou společenstva organismů, 

která se nerušeně vyvíjejí. Šumavě se 

přezdívá Zelené srdce Evropy, kvůli 

jednomu z největších souvislých lesů ve 

střední Evropě – smrkové i bukové pralesy. 

Dalším důvodem ochrany jsou rašeliniště, 

ledovcová jezera (karová), čisté řeky.  
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Nejmladší národní park, vznikl v roce 

2000. Důvodem ochrany jsou unikátní 

pískovcové útvary (skalní věže, brány, rokle, 

města) vzniklé v důsledku eroze mořských 

sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch 

v období čtvrtohor a biotopy  a rostliny a 

živočichové zde žijící. Na německé straně na 

něj navazuje národní park Sasko Švýcarsko. 

Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická 

brána, největší pískovcová skalní brána 

v Evropě, která je i symbolem parku.  
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Nejmenší a jediný moravský národní 

park. Na rakouské straně na něj navazuje 

národní park Thayatal. Předmětem ochrany 

je krajina říčního údolí řeky Dyje, která zde 

vytváří četné meandry (říční zákruty vzniklé 

boční erozí vodního toku) lemované skalními 

útvary. Území vyniká vysokou pestrostí 

rostlinných a živočišných společenstev 

(biodiverzitou). 

 

 

 

 

 

ŠTĚPÁNEK, Josef. Loga: Národní parky ČR. Jedenmecítma šlépějí: Národní park České Švýcarsko. [online]. 
22.2.2010 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: https://josefstepanek.cz/loga-narodni-parky-cr  

 

 

 

 

https://josefstepanek.cz/loga-narodni-parky-cr
https://josefstepanek.cz/loga-narodni-parky-cr


 

Unikátní krajina tvořená sopečným 

pohořím, z krajiny vystupují vysoké kopce 

kuželovitých a kupovitých tvarů. Nejvyšší 

kopcem je Milešovka. Původní lesy a stepní 

oblasti byly velmi brzy kultivovány 

člověkem. V 19. století se v oblasti rozvíjí 

ovocnářství, které dalo místnímu regionu 

přezdívku Zahrada Čech.  
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  Pálava zahrnuje druhově bohaté 

stepní a lesostepní oblasti Pavlovských vrhů 

a Milovického lesa. Místní krajinu tvoří 

úrodná pole, vinice, dubové háje, bělostné 

vápencové skály, bohatou teplomilnou 

faunu a flóru. Oblast patří k nejdéle 

osídleným místům u nás, mezi Dolními 

Věstonicemi a Pavlovem tábořili již lovci 

mamutů. 

 

Logo chráněné krajinné oblasti Pálava. iTRAS. [online]. 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 

z: http://itras.cz/palava/galerie/2162/  

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

http://svestkovadraha.severoceskedrahy.cz/partneri-projektu
http://itras.cz/palava/galerie/2162/


 

Území je tvořeno prvohorními usazeninami 

(vápence, břidlice) s četnými krasovými jevy 

(jeskyně, krápníky, škrapy a závrty, ponorné 

toky). Nacházejí se zde světoznámá naleziště 

zkamenělin z období prvohor (trilobiti). 

Zachovalá teplomilná fauna a flóra.  
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