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Ochrana přírody 
 
Území Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků představuje přírodovědně i komplexně 
krajinářsky poměrně zachovalý krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. 
 
Jsou zde zachovány původní pralesovité lesní porosty i druhově pestrá luční společenstva. Vykytuje se tu 
řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Oblast je zajímavá také po stránce 
geomorfologické, zejména výskytem pseudokrasových jevů (jeskyně apod.). Beskydy jsou navíc typické 
svým krajinným rázem a lidovou architekturou.  
 
 

Základní údaje CHKO Beskydy 
 

- Rok vyhlášení: 1973 
- Rozloha: 1160 km
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(největší chráněné území u nás) 

- Pohoří: Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy 
- Části okresů: Nový Jičín, Frýdek - Místek, Vsetín 

 

 
Zdroj: Salamadr, 2009. 

 
Území je rozděleno do 4 zón podle podmínek ochrany. 1. zóna představuje nejcennější, přírodě blízké 
nebo člověkem málo pozměněné části CHKO a má nejpřísnější ochranu. Člověkem silně pozměněné 
ekosystémy, souvisle zastavěná území, velké celky zemědělských pozemků tvoří 4. zónu, kde 
hospodaření prakticky není omezeno. 
 
 

Maloplošná chráněná území 
 

- jsou menší plochy přírodovědecky nebo esteticky velmi významné nebo jedinečné 

 Přírodní rezervace (PR) - slouží k ochraně ekosystémů významných v dané oblasti 

 Přírodní památka (PP) – chrání přírodní útvar regionálního významu (např. geologický útvar, 
naleziště ohrožených druhů rostlin nebo živočichů) 

 Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památka (NPP) – složí k ochraně obdobných 
přírodních hodnot jako PR a PP, jde zde ale o hodnoty významné v národním nebo 
mezinárodním rámci (např. NPP – Valašské muzeum v přírodě, NPR – Mionši). 

Na území CHKO Beskydy bylo k 1. 1. 2004 vyhlášeno 44 maloplošných chráněných území. 
 
 

Správa území  
 
Správa CHKO Beskydy má sídlo v Rožnově pod Radhoštěm. Pracují zde odborníci v různých oblastech - 
zemědělství, lesnictví, stavební činnost, ochrana přírody, zoologie, botanika a geologie. Správa vyhlašuje 
např. PR a PP, provádí odborné průzkumy, vyjadřuje se k činnostem v CHKO, spolupracuje s odborníky, 
vlastníky, obcemi a neziskovými organizacemi. 
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Peníze pro krajinu 
 
Od roku 1993 Správa CHKO získává a rozděluje peníze na péči o krajinu. Ročně se tak dnes využije 
především z Programu péče o krajinu několik milionů korun na obhospodařování cenných lokalit 
v Beskydech. 

 
 
Stráž přírody 
 
Dobrovolní strážci přírody, které po vykonání zkoušek jmenuje Správa, mají za úkol kontrolovat 
dodržování zákonů a předpisů. Pomáhají také s péčí o rezervace, jsou průvodci po krajině a místní znalci 
přírody. 
 
 

Značky ochrany 
    

 
Zdroj: Salamandr, 2009. 


