
 

 
Zajímá Tě přírodopis? Chceš 
soutěžit v Zoo Ostrava, 
reprezentovat školu v týmové 
soutěži a  dozvědět se něco 
nového ? 
 
Přihlaš se do soutěže : 
 

 „VELKÁ CENA ZOO 2019“ 
Pro žáky od 6. - 9. tříd  

 
 

Téma: Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO 
(historie vzniku ochrany přírody v ČR, zákony o ochraně přírody, zvláště chráněná území, Natura 2000, 
repatriace, biologie druhů žijících v NP a CHKO v ČR) 
 
Termín soutěže v  Zoo –v úterý  19. 3. 2019   v Zoologické zahradě Ostrava  

Školní kolo TEST proběhne ve středu 6. 3. 2019, 3.hodina – jídelna 
na základě testu vybírám 20 žáků - 4 družstva po 5 žácích . 
 
Na školní kolo se závazně přihlašte na recepci , napište čitelně své jméno na 
seznam  (ať vím kolik testů tisknout) a pak nezapomeňte přijít. Předem pak ještě 
informujte svého vyučujícího, že soutěžíte. 
  
 
Doporučená literatura:  

● Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. 
● vyhláška 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
● RUBÍN, J. a kol.: Národní parky a chráněné krajinné oblasti. Olympia, Praha, 2003 
● MÁLKOVÁ, P., LACINA, D. a kol.: Významná ptačí území v České republice. Česká 

společnost ornitologická, Praha, 2001 
● PELC, F., PEŠOUT, P.: Soustava národních parků v ČR. Časopis Ochrana přírody, 

2/2013, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
● DVOŘÁK, J.: Pralesy Šumavy. 2017 
● KOS, J.: Co ještě nevíte o Národním parku Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení?, 

1991-2016. 2017 
● FRIEDL, K.: Chráněná území v České republice. Informatorium, 1991 
● AOPK ČR: Chráněné krajinné oblasti České republiky, 2015, dostupné z: 

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/300/036902.pdf?seek=1465902980 
● a další dostupná literatura 

 
Poznámka: vzhledem k roku vydání publikací doporučujeme čerpat pouze informace z biologie druhů. 

 
Internet:  

● AOPK ČR: http://www.ochranaprirody.cz 
● AOPK ČR – časopis: http://www.casopis.ochranaprirody.cz 
● Portál informačního systému ochrany přírody: http://portal.nature.cz 
● BOTANY.CZ: Atlas chráněných území, rezervací a významných botanických 

lokalit: https://botany.cz/cs/rubrika/atlas/domov 
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