
12 nejkrásnějších přírodních 
zázraků České republiky



Milešovka – největrnější hora Česka a 
hromosvod Českého Středohoří



Boubínské jezero

V srdci Šumavy se 
ukrývá Boubínský prales, 
ve kterém vám teplota 
přijde asi o pět stupňů 
chladnější. 
Pravděpodobně díky 
vlhkosti a nepropustnosti 
korun stromů. Obrovské 
stromy dosahují výšky až 
50 metrů, na zemi 
pomalu tlejí větve a 
vytváří tak dokonalý 
koloběh. 



Stepní krajina na Vysočině (Třebíčsko)

V národní přírodní 
rezervaci Mohelenská 
hadcová step se daří 
teplomilným trávníkům a 
hadcovým borům. Teplé 
klima vzniká díky 
hornatému podloží z 
ultrabazických vyvřelých 
hornin a s vysokým 
obsahem oxidů hořčíku, 
které se přehřívá, čímž na 
něm vzniká zvláštní 
extrémně teplé a suché 
mikroklima.



Tundra v Krkonoších

Úpské rašeliniště, které 
nás přenáší do 
subarktické tundry, která 
sem zasahovala během 
doby ledové. Rašeliniště 
leží ve výšce okolo 1400 
metrů nad mořem. Před 
5000 až 6000 lety vzniklo 
rašeliniště odumíráním 
rostlinek mechu 
rašeliníku, lišejníků, trav 
a ostřic.



Prales v Beskydech

● Kdysi pokrýval celé 
Beskydy smíšený 
les, který se v 
původní podobě 
dochoval jen v 
Těšínských 
Beskydech. V 
přírodní rezervaci 
prales Mionší na vás 
dýchne kouzlo 
nedotčené krajiny.



Těšínské Beskydy



Ledovcové Černé jezero

Šumava se chlubí 
průzračně čistými 
ledovcovými jezery. Na 
české straně pohoří 
Šumavy můžete navštívit 
pět ledovcových jezer – 
Černé, Čertovo, 
Prášilské, Plešné a 
nejmenší z pětice – 
jezero Laka.



Nejvyšší vodopád

V nejvyšších horách 
Česka leží i nejvyšší 
český Pančavský 
vodopád. Celé 
kaskády měří 250 
metrů. 



Rezervace Soos

Soos leží 6 km 
severovýchodně od 
Františkových Lázní. 
Rezervace byla vyhlášena 
v roce 1964 na ploše 221 
ha. Přístupná je však jen 
část, a to 1,2 km dlouhou, 
tzv. podlážkovou naučnou 
stezkou s popisy a 
vysvětlivkami. Naučná 
stezka vede po dně 
vyschlého jezera, které 
mělo slanou minerální 
vodu.



Rezervace Soos

Bahenní mofety

V rezervaci žije řada 
chráněných 
živočichů a roste 
zde množství 
mokřadních a 
slanomilných rostlin. 



Pravčická brána

Na vrchol Pravčické 
brány se sice 
nedostanete, ale její 
krásu můžete obdivovat z 
okolních vyhlídek. Skalní 
útes je symbolem 
národního parku České 
Švýcarsko a zároveň 
jednou z nejvyšších 
přirozených skalních 
přírodních bran v Evropě.



Macocha - je největší propastí  ve střední 
Evropě.



Písečný přesyp u Vlkova

Nedaleko Veselí nad 
Lužnicí na okraji chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko 
se rozkládá jedno z 
nejsušších míst republiky. 
Písečný přesyp u Vlkova 
připomíná malou poušť. 
Jedná se o písečnou 
dunu, kde rostou vzácné 
suchomilné rostliny a žijí tu 
teplomilné druhy hmyzu.



Prokopské údolí

Rezervace v 
Pražské kotlině

Prokopské údolí, 
které proslulo díky 
slavnému 
paleontologovi 
Joachimu Barrande. 
Zkoumal zde 
prvohorní naleziště.


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15

