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Přírodní 

památky /1/ 



Přírodní památka 

 

• Přírodní památka (zkratka PP) je 
území obvykle menší rozlohy zřízené 
k ochraně určitých přírodních 
objektů místní až národní hodnoty. Je 
obdobou národní přírodní památky. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka


Vyhlášení přírodní památky 

• Status přírodní památky má k červnu 
roku 2012 v České republice 1271 území 
a objektů. 

• Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou 
krajský úřad, správa chráněné krajinné 
oblasti, správa národního parku nebo 
statutární město. 



Označení přírodní památky 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Prirodni_pamatka.jpg


Poznáš tuto přírodní památku? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Slanska_hora.jpg


Slánská hora 

• Slánská hora (330,1 m) tvoří výraznou přírodní 
dominantu města 

• Území přírodní památky zaujímá vrcholovou část 
plus severní a západní svahy hory; jeho rozloha 
činí 2,23 ha. Zbytek hory představuje ochranné 
pásmo přírodní památky o rozloze 8,19 ha. 
Většinu svahů Slánské hory pokrývá smíšený les, 
na severním a západním úbočí se nacházejí 
bizarní čedičová skaliska s několika puklinovými 
jeskyňkami.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B


• V minulosti zde vyvěraly dva slané prameny, 
které daly městu jméno; do dnešní doby se 
však nezachovaly (voda tzv. Slaného pramene 
na sz. úpatí hory již sůl neobsahuje). Více jak 
polovina hory na východní straně padla za 
oběť dvěma mohutným lomům na těžbu 
čediče; přičemž bylo značně poškozeno místní 
významné archeologické naleziště. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuchy%C5%88sk%C3%A1_s%C5%AFl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie


Poznáš tuto přírodní památku? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dub_peruc.jpg


Oldřichův dub v Peruci 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dub_peruc.jpg


Oldřichův dub 

• Oldřichův dub patří k našim 
nejznámějším památným stromům. 
Roste v severní části obce Peruc pod 
zámkem nad potůčkem a vydatným 
pramenem. 

• Stáří dubu se odhaduje přibližně na 1000 
let, jeho obvod je 760cm a výška 31 m. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peruc


Historie a pověsti 

• Oldřichův dub je spojen s českými 
dějinami, objevuje se již v Dalimilově 
kronice. Podle pověsti potkal zde 
přemyslovský kníže Oldřich (vládl v letech 
1012–1034) Boženu, kterou poté pojal za 
ženu, a z jejich nelegitimního svazku se 
narodil jeho jediný syn, pozdější kníže 
Břetislav I.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_(kn%C3%AD%C5%BEe)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1012
http://cs.wikipedia.org/wiki/1034
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_(kn%C4%9B%C5%BEna)
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
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• http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%A
Drodn%C3%AD_pam%C3%A1tka 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1nsk%C
3%A1_hora 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich%
C5%AFv_dub 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1nsk%C3%A1_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1nsk%C3%A1_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich%C5%AFv_dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich%C5%AFv_dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich%C5%AFv_dub

