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Úvod

Keď  sa  po  zmene  spoločenských  pomerov  na  začiatku  roka  1990  konal  v ČR 

prieskum verejnej  mienky zameraný na postoj  obyvateľov ku spoločensko-politickej 

situácii,  tak  päť  zo  šiestich  občanov  Českej  republiky  uviedlo,  že  najdôležitejším 

problémom,  ktorý  by  mala  vláda  riešiť  je  otázka  životného  prostredia.1 Z dnešného 

pohľadu to  znie  takmer  neuveriteľne,  že  téma  životného  prostredia  prehlušila  témy 

nežnej  revolúcie,  ekonomickej  transformácie,  zmien   politického  systému  a ďalších 

spoločenskovedných pomerov. Ak sa však pozrieme na tento problém v súvislostiach, 

tak sa nemožno tomu čudovať. Dnes je však na mieste otázka, či v majoritnej skupine 

obyvateľstva  by  dokázala  problematika  životného  prostredia  i za  cenu  zvýšených 

ekonomických nákladov prevážiť v hodnotovom rebríčku týchto ľudí.  

Životné prostredie je nutné chrániť ako celok, je potrebné naň hľadieť ako na súbor 

živej  a neživej  prírody,  v ktorom  je  nepopierateľná  príčinná  súvislosť  medzi 

prirodzenými  dejmi.  Snahou  o ochranu  sa  tak  v moderných  systémoch  stáva 

komplexnosť  a prepojenie  procesov,  pri  ktorých  dochádza  k zásahom  do  životného 

prostredia. 

Z pohľadu ochrany jednotlivých zložiek  životného prostredia  sa  stáva čoraz viac 

dôležitejšou  existencia  osobitne  chránených území.  Tieto  osobitne  chránené územia, 

popri  druhovej  ochrane,  predstavujú  jeden  z kľúčových  prostriedkov  komplexnej 

ochrany  životného  prostredia.   Národné  parky  a chránené  krajinné  oblasti  ako 

veľkoplošné chránené územia najmä v častiach Európy s veľkou hustotou zaľudnenia sa 

stávajú  ostrovmi  blahobytu  prírodných  spoločenstiev.  Samozrejme,  že  pojatie 

národných parkov v rôznych častiach Európy je iné, niekde sú súčasťou týchto území 

i väčšie  trvale  obývané sídla.  Inde i z klimatických dôvodov sa o trvalejšom osídlení 

hovoriť nedá. Odhliadnuc od najväčšieho národného parku sveta2 sa Európske národné 

parky svojou rozlohou ani zďaleka nepribližujú americkým gigantom. Každopádne bez 

ohľadu  na  rozlohu  si  i v našich  národných  parkoch  môžeme  vziať  z pojatia  tých 

amerických  príklad.  Najmä  v oblasti  mäkkého  cestovného  ruchu,  ktorý  sa  zdá  byť 

1  Životní prostředí České republiky: Vývoj a stav do konce roku 1989 Academia Praha 1990
2  Metodika záleží od konkrétnych kritérií. Dostupné online [Cit. 25. 5. 2020]:https://www.greenland-

travel.com/inspiration/greenlands-national-park/
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efektívnou kompenzáciou pre vlastníkov obmedzených pri hospodárení či vlastníctve 

lesných spoločenstiev. 

Vo svojej diplomovej práci som si dal za cieľ popísať jednotlivé nástroje, uviesť 

čitateľa  do  problematiky  ochrany  a priniesť  pohľad  na  smerovanie  a pochopenie 

existencie týchto osobitne chránených území. Je nutné si uvedomiť, že národné parky sú 

dôležité  pre  zachovanie  biologickej  a  geologickej  rozmanitosti.  Ako  veľkoplošné 

osobitne  chránené  územia  sú  často  zásobárňou  podzemných  vôd,  územím  pre 

prirodzený  a nerušený  vývoj  fauny  a  flóry  i  jej  nerušeným  pozorovaním.  Územie 

národných parkov má nevyčísliteľnú výchovnú, sociálne-ekonomickú a taktiež vedeckú 

hodnotou, o ktorej niet pochýb. 

Z tohoto dôvodu sa posnažím priniesť komplexný pohľad na problematiku ochrany, 

kedy  je  často  nadľudským  výkonom  nájsť  spoločné  východiská  pre  vlastníkov 

pozemkov, lesníkov, ochranárov, orgány ochrany prírody, obce, či štát. Ďalšou veľkou 

výzvou  zostáva  zosúladiť  niekedy  príliš  konzervatívny  prístup  lesníkov  a prístup 

ochranárov, ktorí sa snažia často priniesť modernejšie ponímanie hospodárenia. 

A nakoniec jednou z najdôležitejších oblastí, ktorú je potrebné cielene regulovať a 

výrazne zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia je stavebná činnosť. Lobbing 

a ekonomické záujmy pôsobiace i na územia národných parkov sú často v rozpore  s na 

druhej strane stojacou ochranou prírody. Orgánom ochrany prírody tak zostáva v rukách 

ťažká  úloha,  a  to  pozorne  a  starostlivo  posudzovať  stavebné  a  obdobné  zásahy. 

Nakoniec  ostáva  už len veriť,  že  verejný  záujem na  ochrane  prírody bude častejšie 

ťahať za víťazný koniec. 
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1 Historické pozadie vzniku a vývoja národných parkov

1.1  Historické pozadie vývoja národných parkov a ich vzniku v Českej republike

Nepochybne  má  právna  úprava  ochrany  prírody  a krajiny  ako  z pohľadu 

vnútroštátneho,  tak  i  z  pohľadu  medzinárodného,  za  sebou dlhý  vývoj.  Čo sa  týka 

úpravy  ochrany  území  ako  unikátneho  priestoru  ochrany,  tak  prvý  ucelený  pohľad 

predstavoval zákon č. 40/1956 Sb. z., o štátnej ochrane prírody, ktorý vo svojom §3 

uvádza ako jednu z foriem chránených území národné parky.3 Zákon ďalej v §4 odst. 1 

bližšie určuje, resp. vymedzuje pojem národný park ako veľkú plochu pôvodnej alebo 

ľudskými  zásahmi  málo  dotknutej  prírody,  ktoré  majú  cenný  vedecký  význam,  sú 

dôležité  z hľadiska  klimatického,  vodohospodárskeho  alebo  zdravotníckeho  a vedľa 

toho môžu slúžiť vzdelávaniu nášho ľudu, také územie je možné prehlásiť za národný 

park.4  Pri pohľade na znenie uvedeného paragrafu je z môjho názoru veľmi dôležitý 

predpoklad,  že  môže  ísť  i o územie,  ktoré  je  čiastočne  ľudskými  zásahmi  dotknuté, 

tento faktor je často nerešpektovaný, a mylne sa predpokladá, že takéto územie neplní 

už svoju pôvodnú funkciu. Je veľkým paradoxom, že v dobe minulého režimu vznikol 

zákon o ochrane prírody a krajiny, teda v dobe, kedy ochrana prírody a krajiny, a v tej 

súvislosti  významnejšia  územná  ochrana  chránených  území,  bola  hlboko  podrobená 

ekonomickým záujmom. Za pripomienku stoja najmä megalomanské plány na území 

najcennejších území Krkonoš, kde mal byť vybudovaný okrem iného aj areál alpského 

typu,  skokanský  mostík,  či  obrovská  infraštruktúra  na  podporu  turizmu.  K týmto 

realizáciám  nakoniec  našťastie  nedošlo.  O všetkom  ale  svedčí  fakt,  že  k realizácii 

nedošlo  nie  z dôvodu  ochrany  prírody,  ale  z dôvodu  slabej  ekonomickej  stránky 

projektu,  keď bolo zistené,  že bezpečné podmienky pre zimné športy sú len 15 dní 

priemerného zimného obdobia.5 

Avšak netreba sa nechať pomýliť,  že ochrana ako taká na území dnešnej Českej 

republiky neexistovala. Návrh zákona, ktorý by upravoval prírodné pamiatky v Čechách 

prejednávalo už zemské zhromaždenie,  kedy bol jedným z predkladateľov dr.  Luboš 

3  Jančářová I., Právo životního prostředí, str. 223
4  Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
5  Stejskal,  V.,  Právní  aspekty  ochrany  přírody a způsobu soužití  obcí  a krkonošského národního 

parku, str. 105 in 
  Damohorský, Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva 
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Jeřábek. Zákon však nebol prijatý. Navonok tak pôsobila len súkromnoprávna úprava, 

ktorej  príkladom bola  napr.  horská  súkromná  rezervácia  Strmé  strání,  ktorú  zriadil 

v roku  1904  gróf  Jan  Nepomuk  Harrach  na  časti  územia  dnešného  Krkonošského 

národného  parku.  Na  tomto  mieste  treba  tiež  pripomenúť,  že  najstaršie  európske 

rezervácie vznikali na území ČR v priebehu 19. storočia, a zásluhy mala na tom najmä 

šľachta, na ktorej pozemkoch vznikali.6 Verejnoprávna úprava ochrany území tak teda 

vznikla až vyššie uvedeným zákonom.7 Je treba tiež brať do úvahy, že na území Českej 

republiky vznikali národné parky na územiach trvalo osídlených8, v dnešnom uchopení 

zonácie, tzv. zóny kultúrnej krajiny, a cieľom ochrany tak je i vytvorenie podmienok 

pre trvalú udržateľnosť osídlenia a tradícií z toho vychádzajúcich v súlade so zásadami 

ochrany prírody. Uvedený zákon taktiež v §8 stanovuje formu vyhlásenia národného 

parku, ktoré je nariadenie vlády. Týmto spôsobom bol vyhlásený aj najstarší národný 

park na území Českej republiky, Krkonošský národný park, dňa 17.5.1963 vyhláškou 

o zriadení  Krkonošského  národného  parku,  následne  znovu  nariadením  vlády  č. 

165/1991 Sb., ktorým sa zriaďuje Krkonošský národný park a stanovia sa podmienky 

jeho ochrany.9 Krkonošský národný  park  bol  napokon veľkou novelou z roku 2017 

vyhlásený  za  národný  park,  na  základe  ustanovenia  §15b  ZOPK  ČR,  a má  takisto 

zákonom vyhlásené ochranné pásmo.10 Ďalšími národnými parkami sa stali  Národný 

park Šumava a Národný park Podyjí, a to nariadením vlády v roku 1991. Najmladším 

tak zostáva štvrtý, a teda zatiaľ posledný vyhlásený národný park České Švýcarsko. Bol 

vyhlásený ku dňu 1.1.2000. Už na začiatku 90. rokov sa objavuje myšlienka vyhlásenia 

centrálnej časti územia dnešného CHKO Křivoklátsko za územie národného parku. Zo 

zaradením tohoto zámeru sa môžeme poprvýkrát stretnúť v Štátnom programe ochrany 

prírody  a krajiny  v roku  1998,  ktorý  bol  schválený  vládou.   Územie  je  výnimočné 

z viacerých ohľadov, najmä však pre svoj lesný komplex, ktorý predstavuje najväčší 

dodnes zachovalý lesní ekosystém, kde lesnatosť územia dosahuje okolo 97%. Zámer sa 

od konca 90. rokov prejednával na odbornej úrovni, a v roku 2011 bol posúdený i na 

6  Stejskal. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a krajiny, str. 19 
7  Stejskal. Právní aspekty ochrany přírody a způsobu soužití obcí a krkonošského národního parku, 

str. 105 in 
  Damohorský, Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva 
8  Určitú výnimku tvorí NP Šumava, kde v dôsledku politickej situácie minulého režimu a vysídlenia 

obyvateľstva 
   existuje relatívne veľmi malé množstvo obcí.
9  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 160
10 Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 159
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úrovni  samosprávy,  ktorá  k tomu  vyjadrila  súhlas.11Ako  však  vidíme,  realizácia 

konkrétnych krokov nebola dodnes prijatá, a je tak dôvodné o takomto zámere a jeho 

realizácii  v nasledujúcich  rokoch  pochybovať.  Národný  park  by  podľa  pôvodného 

návrhu  MŽP  mal  tvoriť  16%  územia  terajšej  CHKO  Křivoklátstvo,  okrem  iného 

vyhlásenej v roku 1977 biosférickou rezerváciou UNESCO12. 

1.2  Historické pozadie vzniku a vývoja národných parkov na Slovensku 

Za  počiatok  ochrany  prírody  na  Slovensku  môžeme  pokladať  Nariadenie  kráľa 

Uhorska Gejzu II. z roku 1157, ktoré hovorilo o osobitnej starostlivosti  o kráľovskú 

zver a zakazovalo poľovačky v nedeľu a počas sviatkov. V roku 1769 vydala Mária 

Terézia  Tereziánsky  lesný  poriadok,  čím  sa  zaslúžila  o  stabilizovanie  lesného 

hospodárstva.  Členovia Matice slovenskej  v roku 1856 vydávajú vyhlásenie k ľudu, 

ktoré hovorí o ochrane vzácnych živočíchov a rastlín, a to hlavne v Tatrách. Následne 

na nich nadviazal D. G. Lichard, ktorý v časopise Obzor poukázal na nutnosť ochrany 

kamzíkov, svišťov a orlov. 

Prvým kolektívne chráneným územím na Slovensku sa v roku 1876 stáva Kvetnica 

vo  Velickej  doline  na  území  Vysokých  Tatier.  Toto  územie  malo  ako  prvé  jasne 

stanovené  hranice  označené  tabuľami.  Na  prelome  19.  a 20.  storočia  sa  osvietenci 

usilovali  a  neskôr  aj  zaslúžili  o  počiatky  právnej  úpravy v oblasti  ochrany prírody. 

Prvými takýmito územiami boli lesné rezervácie a prírodné pamiatky.13 V diele Karola 

Kaána a Ignáca Darányiho z roku 1909 s názvom Zachovanie prírodných pamiatok bola 

vypracovaná  prvá  koncepcia  členenia  chránených  území  a  prírodných  pamiatok. 

Najväčší rozvoj ochrany našej prírody začína však až po vzniku prvej Československej 

republiky.  Najskôr  išlo  o  pasívnu,  konzervačnú  ochranu  prírody,  čiže  o  záchranu 

jednotlivých  nezvyčajných  prírodných útvarov a  fenoménov,  prípadne maloplošných 

území. Vestník Ministerstva školstva a národnej osvety Československej republiky bol 

jedným z prvých zoznamov chránených území a bol vydaný v roku 1934. V roku 1951 

vzniká prvá organizácia odborníkov v oblasti ochrany prírody Slovenska, ktorá patrila 

11  Sústava národných parkov v ČR. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/soustava-narodnich-parku-v-cr/

12 Křivoklátsko si národný park zaslúži. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:
        http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/res/archive/174/022640.pdf?seek=1404716016
13  Najstaršími lesnými rezerváciami na Slovensku sú Ponická dúbrava a Príboj založené v roku 1895.
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pod Pamiatkový ústav v Bratislave.  Vďaka nej a tiež vďaka rôznym dobrovoľníkom 

bolo na území Slovenska do roku 1955 vyhlásených celkovo 78 chránených území.14 

Tatranský  národný  park  (TANAP)  je  prvým  veľkoplošným  chránených  územím 

Slovenska.  Bol  vyhlásený  18.  decembra  1948  zák.  č.  11/1948  Zb.  o  Tatranskom 

národnom parku.15 Na základe  zákona SNR č.  1/1955 Zb.  o štátnej  ochrane prírody 

začína tzv. aktívna ochrana prírody, čo znamenalo nový prístup k ochrane prírody a to 

účelovou  kategorizáciou  chránených  území.  Tento  prístup  znamenal  proaktívnejšiu 

ochranu  a koncepčné  riešenia  starostlivosti  v prístupe  k chráneným  častiam  prírody. 

Súčasťou  bolo  taktiež  vytvorenie  súboru  chránených  území,  pokrývajúci  významné 

prírodné  stanoviská  a vzácne  biotopy  a ekosystémy.  Zákon  bol  prelomový  v zmysle 

stanovenia  kategórií  osobitne  chránených  území.  Vytvoril  8  kategórií  spolu 

s kategorizáciou druhovej ochrany. V nasledujúcich rokoch prevládal vedecký prístup 

k ochrane prírody, v ktorom výskumný účel osobitne chránených území prevládal nad 

princípom trvalej udržateľnosti územia. Ucelenejšia stratégia vyhlasovania národných 

parkov a chránených krajinných oblastí  bola schválená v roku 1964 Predsedníctvom 

Slovenskej  národnej  rady.  Hovorila  o  nej  Správa  o  situácii  v  ochrane  prírody  a 

prírodných  zdrojov  na  Slovensku.  V  roku  1981  vzniklo  Ústredie  štátnej  ochrany 

prírody,  do  ktorého  sa  po  roku  1989  združili  všetky  organizácie  zaoberajúce  sa 

ochranou  prírody  okrem  správ  Tatranského  a  Pieninského  národného  parku. 

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky vzniklo v roku 1992, čím sa 

ochrana prírody do tohto rezortu presunula z rezortu kultúry.

Dnes je v platnosti zák. č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje 

postavenie  národných  parkov.  Na  území  Slovenskej  republiky  sa  ku  dňu  1.1.2020 

nachádza 9 národných parkov. 

14  BURKOVSKÝ, J. 2006. Ochrana prírody na Slovensku vo víre vývojových zmien. Životné 
Prostredie 40/5, Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. s. 247 – 253.

15  Tatranský národný park. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-43/zakladne-informacie-sk
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1.3  Historické pozadie vzniku a vývoja národných parkov v USA 

Cesta  k  vzniku  národných  parkov  v  Spojených  štátoch  amerických  a  snaha  o 

ochranu prírody nebola vôbec jednoduchá. Na začiatku devätnásteho storočia väčšinu 

Američanov zaujímalo skôr dobíjanie prírody ako jej ochrana, pretože ju považovali za 

nevyčerpateľný zdroj prírodného bohatstva, ktorý vydrží ešte pre tisíce nasledujúcich 

generácií. V myšlienkach dobíjania a podmaňovania si divočiny ich upevňoval aj fakt, 

že táto pustina plná divokých zvierat a divokých mužov musí byť zmenená na obraz 

civilizovaného  sveta.  Neblahé  dôsledky  tohto  konania  si  uvedomoval  len  málokto. 

Jedným z nich bol francúzsky historik, Alexis de Tocqueville, ktorý navštívil Spojené 

štáty v roku 1832 a poznamenal,  že Američania si neuvedomujú prírodné bohatstvo, 

ktoré  ich  obklopuje  a  ani  si  uvedomovať  nebudú,  pokiaľ  ho  neskolia  sekerou.  Na 

potrebu ochrany prírody a zachovania si jej  divokosti  a krásy upozorňoval aj maliar 

George Catlin, ktorý v tom istom roku namaľoval domorodé kmene žijúce na Veľkých 

pláňach za riekou Mississippi a žiadal účinný zásah vlády, ktorý by pomohol zachovať 

tento obraz aj pre nasledujúce generácie. Boli tu aj ďalší, ktorí zdôrazňovali blahodarný 

účinok nedotknutej prírody, presadzovali malé parky v mestách a upozorňovali na pobyt 

v prírode ako na hlbokú ľudskú potrebu. No väčšinu novodobých obyvateľov Spojených 

štátov v tej dobre zaujímalo skôr dobíjanie krajiny a budovanie národa. Niečo krátko 

pred rokom 1870 začali prichádzať správy od prieskumníkov o krásach yellowstonskej 

oblasti, ktoré fascinovali národ a preto vznikla iniciatíva si tieto krásy ochrániť. V roku 

1872 bol Yellowstone zverený federálnej vláde, ktorá bola splnomocnená k “zaisteniu 

ochrany pred poškodením či vyplienením, ochrane všetkého dreva, nerastných ložísk a 

prírodných  úkazov  vnútri  spomínaného  parku  a  ich  uchovanie  v  ich  prirodzenom 

stave.”16 Yellowstone bol tak prezidentom Ulyssesem S. Grantem vyhlásený za prvý 

národný park v Spojených štátoch amerických. 

V Kalifornii  bol  veľkým bojovníkom za  záchranu  prírodných  krás  prírodovedec 

John  Muir,  ktorý  sa  zaslúžil  o  založenie  niekoľkých  národných  parkov  vrátane 

Yosemitského  národného  parku.  Prezident  Theodore  Roosevelt  má  taktiež  veľké 

zásluhy za  ochranu prírody,  v  roku 1906 podpísal  zákon Antiquities  Act,  ktorý  mu 

umožnil  vyhlásiť  národné  pamiatky,  z  ktorých  sa  neskôr  mnohé  stali  národnými 

16 USA Západ Národní Parky, Lingea, strana 24
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parkami. O Grand Canyone prehlasoval, že nepotrebuje žiadne vylepšenia a musí byť 

zachovaný pre ďalšie generácie: “Tento skvelý pohľad by mal vidieť každý Američan”.17 

17 USA Západ Národní Parky, Lingea, strana 26
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2 Medzinárodná klasifikácia národných parkov

2.1  Historické pozadie 

Čo sa týka právnej úpravy terminológie chránených území, tak prvou „lastovičkou“ 

na medzinárodnej úrovni sa uvádza Medzinárodná konferencia na ochranu fauny a flóry 

konaná od 31. októbra do 8. novembra roku 1933 v Londýne (International Conference 

for the Protection of the Fauna and Flora of Africa). Išlo o snahu o úpravu vymedzenia 

kategórií  chránených  území.  Bol  tu  prijatý  Medzinárodný  dohovor  o ochrane  fauny 

a flóry v ich prirodzenom stave, podpísaný vládami Juhoafrickej republiky, Belgicka, 

Spojeného  kráľovstva  Veľkej  Británie  a Severného  Írska,  Egypta,  Španielska, 

Francúzska, Talianska, Portugalska a vtedajšej anglo-egyptskej časti Sudánu. Úprava si 

kládla za dôraz zabrániť nebezpečenstvu vyhynutia, či zániku druhov najmä v Afrike, 

avšak  nevynímajúc  i ostatné  časti  sveta.  V dohovore  boli  vytvorené  kategórie 

nasledovných chránených území: národné parky,  prísne chránené prírodné rezervácie 

a iné rezervácie, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný lov, ale i zavedenie rôznych 

nariadení, ktoré mali zabrániť lovu, či ničeniu vzácnej flóry.18 Presadená klasifikácia 

platila až do roku 1962, kedy IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

založila Komisiu pre národné parky a chránené územia.  Súčasťou založenia Komisie 

bolo  vydanie  Svetového  zoznamu  národných  parkov  a ekvivalentných  rezervácií, 

neskôr  v znení  Zoznamu  chránených  území  OSN.  V priebehu  20.  storočia  IUCN 

pristúpila k zjednoteniu kategórií chránených území ešte viackrát. V roku 1978 už bola 

kategorizácia  výslovne  zameraná  na  starostlivosť  o územia,  bez  ohľadu  na  slovné 

vymedzenie.  Medzníkom  stojacim  za  povšimnutie  bol  rok  1994,  kedy  sa  prvýkrát 

stretávame  s dodnes  platným  vymedzením  šiestich  kategórií  chránených  území  (v 

skutočnosti ich je sedem, vzhľadom na rozdelenie kategórie Ia a Ib). Súčasná definícia 

chráneného  územia  znie:  „Jasne  definovaný  geografický  priestor,  ktorý  je  uznaný, 

špecializovaný  a o ktorý  sa  stará  –  prostredníctvom  právnych  či  iných  účinných 

prostriedkov  –  tak,  aby  dlhodobo  zaisťoval  ochranu  prírody  spolu  so  súvisiacimi 

ekosystémovými službami a kultúrnymi hodnotami.“19 Táto uvedená definícia nám slúži 

k zaradeniu  jednotlivého  chráneného  územia  do  klasifikácie,  respektíve  do  určitej 

18 Text Medzinárodného dohovoru. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/preservation-fauna-natural.xml

9

https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/preservation-fauna-natural.xml


kategórie  tejto  klasifikácie. Z určitého  pohľadu  najproblematickejšia  sa  nám  javí 

kategória  II.,  národný park.  Táto kategória  je  z veľkej  časti  rozdielna  s ohľadom na 

vnútroštátne  slovné  vymedzenie.20 V skutočnosti  národný  park  môže  spadať  do 

viacerých kategórií,  napr. v ČR spadajú tri národné parky do kategórie II. a KRNAP 

spadá do kategórie IV. A nie je to špecifikum len pre Českú republiku. V porovnaní 

s africkými  národnými  parkami  sa  tie  na  európskom  kontinente  vyznačujú  oveľa 

menšou rozlohou, ktorá je samozrejme spôsobená väčšou hustotou obyvateľstva. 

Kategórie chránených území podľa IUCN: 

I Vedecká rezervácia, tú delíme na:  Ia) prísna prírodná rezervácia; Ib) územie pre 

ochranu divokej prírody;

II Národný park – slúži k ochrane a udržovaniu ekosystému;

III Prírodná pamiatka/ národná dominanta – slúži k udržovaniu prírodných prvkov;

IV Prírodná  chránená  rezervácia  -  slúži  k ochrane  prostredníctvom  aktívneho 

managementu;

V Chránená krajina - slúži k udržovaniu a obnove zemskej či morskej krajiny;

VI Zdrojová rezervácia – slúži k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov;21

Klasifikácia chránených území sa často stretáva s formou nepochopenia samotných 

kategórií  i zo  strany  odbornejšej  verejnosti.  Najmä  v pojatí  národných  parkov  si 

verejnosť často spojuje tento pojem z bezzásahovosťou územia, respektíve s výrazným 

obmedzením svojich práv. 

Hlavným rozdielom oproti  vnútroštátnej  úprave je  pohľad na realizáciu  ochrany. 

Národná úprava ochrany chránených území sa v Českej republike, ale i na Slovensku 

sústreďuje  na  svoje ciele  hľadaním odpovede na otázku  „čo chrániť“.  Oproti  tomu 

medzinárodná úprava sa sústreďuje na spôsob ochrany v zmysle „ako chrániť“. A tomu 

odpovedá i spôsob úpravy. Dôležité je tiež povedať, že medzinárodná forma ochrany si 

nekladie  za  cieľ  zasahovať  do  národných  úprav,  ktoré  sú  v každom  štáte  svojské. 

19 Kdy je národní park národním parkem. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/kdy-je-narodni-park-narodnim-parkem/
20 Kdy je národní park národním parkem. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/kdy-je-narodni-park-narodnim-parkem/
21 Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Dostupné online [Cit. 8. 5. 
2020]: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Cs.pdf
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Z môjho  pohľadu  je  tento  prístup  dômyselným,  nakoľko  pri  pohľade  na  chránené 

územia na Africkom kontinente zisťujeme, že je nemožné konkurovať rozlohe týchto 

chránených území. 

Územná ochrana  je  v  systéme  nástrojov  ochrany  považovaná  za  hlavný 

a najefektívnejší nástroj ochrany prírody v porovnaní s ochranou druhovou. 

2.2  Organizácia IUCN 

Svetový zväz ochrancov prírody (IUCN) môžeme označiť ako priekopníka v oblasti 

nevládnych  organizácii  na  ochranu  prírody.  Je  najstaršou  a zároveň  najväčšou 

organizáciou  v oblasti  ochrany prírody a krajiny.  Členmi  sú prevažne fyzické  osoby 

a spolky  na  ochranu  prírody.  Samotná  činnosť  IUCN  je  postavená  na  štyroch 

základných pilieroch: 

a členskej základni, 

b odborných komisiách,

c profesionálnom sekretariáte,

d regionálnych útvaroch.

Štruktúra tejto organizácie zahŕňa generálne zhromaždenie, ktoré sa od roku 1996 

pravidelne  stretáva  pod  názvom  Svetový  kongres  ochrany  prírody,  ďalej  zahŕňa 

riaditeľstvo, sekretariát a špecializované odborné komisie. Tie sú tvorené: 

a Komisia pre prežívanie druhov – poradný orgán pre ochranu druhov;

b Svetová  komisia  pre  chránené  územia  –  podpora  starostlivosti  o celosvetovú 

sústavu chránených území;

c Komisia  pre  vzdelávanie  a komunikáciu  –  získavanie  podpory  verejnosti 

a vzdelávacia činnosť;

d Komisia pre environmentálnu, ekonomickú a sociálnu politiku – vytvára zdroj 

informácii  o faktoroch  ovplyvňujúcich  prírodné  zdroje  a biologickú 

rozmanitosť;
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e Komisia pre legislatívu životného prostredia – hlavní iniciátori pre prijímanie 

a spracovanie  medzinárodných  zmlúv,  ako  kľúčových  nástrojov 

v medzinárodnej ochrane životného prostredia. 

     

Na  základe  svojej  dlhoročnej  činnosti  udelila  OSN  IUCN  status  pozorovateľa 

Valného zhromaždenia OSN. IUCN je oprávnené vydávať smernice, ktoré sú chápané 

v zmysle tzv.  soft  law,  a teda nie  sú schopné vyvolať priame právne záväzky.  Majú 

odporúčajúci  charakter  a snažia  sa  pôsobiť  presvedčovacou  silou  argumentácie 

a odbornosti.22 

2.3  EUROPARC

Druhou veľmi významnou nevládnou organizáciou,  ktorá vznikla  v roku 1973 je 

Európska  federácia  prírodných  a národných  parkov  (EUROPARC),  ktorá  zastrešuje 

národné  parky,  chránené  krajinné  oblasti,  prírodné  parky  a biosférické  rezervácie.23 

Počet jej členov je 380 celkovo z 37 rôznych krajín. Táto organizácia je kolektívnym 

hlasom, ktorý sa snaží vybudovať silnú a unifikovanú európsku sieť. Samozrejmosťou 

je  podpora členov a reakcia  na súčasné a budúce výzvy,  ktorým bude príroda  čeliť. 

EUROPARC  reprezentuje  nielen  prírodné,  ale  i kultúrne  dedičstvo  s cieľom 

presadzovať udržateľnú povahu procesov. V ochrane prírody a krajiny sa sústreďuje na 

územnú ochranu ako účinného prostriedku zachovania prírodného bohatstva Európy. 

Okrem iného poskytuje dôležitý medzník pre spoluprácu národných parkov v rôznych 

štátoch či  oblastiach.  Za  príkladnú  spoluprácu  medzi  týmito  územiami  (cezhraničná 

spolupráca)  udeľuje  tzv.  certifikáty.24 EUROPARC  je  financovaný  primárne 

z členských  príspevkov  a príjmov  z rôznych  projektov  a programov.  Súčasťou  siete 

EUROPARC sú všetky správy národných parkov v Českej republike spolu s Agentúrou 

22  Stejskal. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, str. 87 a nasl. 
23  Stejskal. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, str. 93
24  Bavarian Forest National Park & Šumava National Park. Dostupné online [Cit. 8. 5. 2020]: https://

www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/bavarian-
forest-sumava-national-parks/
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ochrany  prírody  a krajiny  Českej  republiky.  Slovenskú  republiku  zastupuje  Štátna 

ochrana prírody Slovenskej republiky.2526

25  Facts about EUROPARC. Dostupné online [Cit. 8. 5. 2020]: https://www.europarc.org/wp-content/
uploads/2016/07/10-Facts-about-EUROPARC-2016.pdf

26  EUROPARC. Dostupné online [Cit. 8. 5. 2020]: 
https://www.europarc.org/about-us/network/members/
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3 Únijná úprava územnej ochrany prírody

3.1  Legislatívny rámec ochrany prírody

Súbor právnych predpisov Európskej únie je v oblasti životného prostredia veľmi 

ambiciózny.  Je  tvorený  veľkým  množstvom  právnych  predpisov  a medzinárodných 

zmlúv.  Svojim vstupom do Európskej  únie  sa  Česká  republika  stala  súčasťou tohto 

ambiciózneho  plánu,  ktorý  tak  mal  obrovský  dopad  na  vnútroštátnu  právnu  úpravu 

ochrany  životného  prostredia.  Odhaduje  sa,  že  až  80%  dnešnej  právnej  úpravy 

jednotlivých  štátov  v oblasti  ochrany  životného  prostredia  je  tvorené  únijnými 

predpismi. Tie často zaviedli do vnútroštátnej právnej úpravy nové prierezové nástroje, 

ktoré  majú  zásadný  dopad  na  aplikáciu  ochrany.  Z obsahovej  stránky  sa  ochrana 

zaoberá úpravou rôznych oblastí. Napríklad môžeme spomenúť ochranu klímy, kvalitu 

ovzdušia, či posudzovanie vplyvov, resp. zámerov na životné prostredie.27

Právnym základom acquis  Európskej  únie  je  spoločná  environmentálna  politika, 

konkrétne vymedzená v čl.  191, 192 a 193 Zmluvy o fungovaní EU. Pri pohľade do 

ustanovujúcej  zmluvy  EHS  (Rímska  zmluva  z roku  1957)  zistíme,  že  sa  tu 

nenachádzajú  žiadne ustanovenia  venujúce sa životnému prostrediu,  či  konkrétnejšie 

ochrane  prírody.  Míľnikom  pre  politiku  EU  v oblasti  životného  prostredia  bolo 

zasadnutie  Európskej  rady  v Paríži  v roku  1972,  na  ktorom  sa  čelný  predstavitelia 

členských  štátov  (v nadväznosti  na  prvú  konferenciu  OSN  o životnom  prostredí) 

dohodli  na  presadzovaní  politiky  Spoločenstva  pre  oblasť  životného  prostredia 

a vytvorenie tzv. akčného programu. Pokiaľ sa jedná o ďalšie vývojové tendencie v tejto 

oblasti, prvým prijatým prameňom sekundárnej povahy bola v roku 1979 smernica č. 

79/409/EHS  (aktuálne  č.  2009/147/ES)28 o ochrane  voľne  žijúcich  vtákov.  Do 

primárneho práva sa však samotná ochrana životného prostredia presadila až prijatím 

Jednotného  európskeho  aktu  v roku  1987,  čím  vznikol  právny  základ  pre  spoločnú 

politiku  v oblasti  životného  prostredia  s ohľadom  na  zachovanie  a zlepšenie  kvality 

životného  prostredia,  ochranu  zdravia  a šetrné  využívanie  prírodných  zdrojov.29 

Aplikácia  novej  oblasti  politiky  životného  prostredia  spočívala  na  zavedení  zásady 
27  Jančařová. Právo životního prostředí: Obecná část, str. 79
28  Smernica č. 2009/147/ES je konsolidované znenie smernice č. 79/409/EHS po novelizáciách. 

Aktuálne sa už používa len označenie smernice č. 2009/147/ES. 
29 Stejskal. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody.str. 105
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subsidiarity,  ktorá  mala  upravovať  opatrenia  nedostatočne  účinné  na  úrovni 

jednotlivých krajín.30 Nasledujúcim krokom bolo v roku 1993 prijatie  Maastrichtskej 

zmluvy, na základe ktorej sa životné prostredie stalo oficiálnou oblasťou politiky EU 

a zaviedli  sa  pravidlá  pre  spoločné  rozhodovanie  a hlasovanie  v Rade  tzv. 

kvalifikovanou väčšinou. Amsterdamská zmluva z roku 1997 a Zmluva z Nice z roku 

2001 neobsahovali okrem výslovného uvedenia princípu trvale udržateľného prostredia 

výraznejšie zmeny.31 Za jeden z najvýraznejších krokov smerom k ochrane životného 

prostredia  možno  považovať  ratifikáciu  Aahurského  dohovoru,  ktorý  Spoločenstvo 

ratifikovalo  v roku  2005,  a ktorého  cieľom  bolo  zaručiť  prístup  k informáciám 

o životnom prostredí,  účasť verejnosti  na rozhodovacom procese či  prístup k právnej 

ochrane pri presadzovaní záujmov životného prostredia.32

Z hľadiska právnej úpravy ochrany prírody je namieste zahrnúť do tejto oblasti i tzv. 

Akčné programy,  ktoré mali  zásadnú úlohu pri  tvorbe politiky životného prostredia. 

Prvé štyri akčné programy sa zaoberali predovšetkým aplikáciou ochrany vnútorného 

trhu,  ochranou  spotrebiteľa  a znečistením  prostredia,  a v tom  zmysle  zásad  ochrany 

životného  prostredia,  avšak  esenciálna  ochrana  prírody  ako  taká  bola  marginálna. 

Výnimku  predstavoval  prvý  akčný  program,  ktorý  obsahoval  požiadavky  na 

zabezpečenie  zvláštnej  ochrany  vtákov.  S blížiacim  sa  novým  tisícročím 

a novovznikajúcimi  celosvetovými  hrozbami  spojenými  so  stratou  biologickej 

rozmanitosti musela EU reagovať celkom prirodzene. Vydaním 5. akčného programu 

pre  životné  prostredie  a snahou  o presadenie  udržateľnosti  priniesol  tento  prístup 

výraznú zmenu doterajšej politiky.33 A to najmä v zmysle zmeny orientácie ekopolitiky 

v prístupe  k hospodáreniu  s prírodnými  zdrojmi,  obmedzeniam vo vytváraní  odpadu, 

obalovému  hospodárstvu  a  k skvalitneniu  zdravia  populácie.  Po  nedôvere,  ktorú 

vyvolalo nesplnenie očakávaní zo 4. a 5. akčného programu stála EU pred výzvou ako 

ďalej. Šiesty akčný mal doposiaľ najzásadnejší vplyv na ochranu životného prostredia. 

Kládol si za cieľ chrániť prírodu pred výskytom kyslých dažďov, snažil sa o udržateľný 

rozvoj  pri  využívaní  prírodných  zdrojov,  ochranu  biologickej  rozmanitosti  pred 
30  Jednotný európsky akt. Dostupné online [Cit. 8. 5. 2020]: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=legissum%3Axy0027
31  Politika životního prostředí: Zásady a základní rámec. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/71/politika-zivotniho-prostredi-obecne-zasady-a-
zakladni-ramec

32  Vnútroštátna úprava premietnutá do §70, §72 zák. č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody 
a krajiny 

33 Stejskal. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody.str. 105
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nepôvodnými druhmi a to na globálnej, ale i lokálnej úrovni.34 Po trojročnom období 

bez akčného programu prijala EU na roky 2014 – 2020 tzv. 7. akčný program s názvom 

Dobrý život v rámci možností našej planéty. Kľúčovou otázkou je ochrana prírodného 

bohatstva  a podpora  udržateľného  rozvoja  pri  využívaní  zdrojov  a prechod  na 

nízkouhlíkové hospodárstvo.35

3.2  NATURA 2000

Na  území  členských  štátov  EU  existuje  okrem  národných  sústav  osobitne 

chránených území taktiež sieť území Natura 2000, ktorá je zákonom o ochrane prírody 

a krajiny  definovaná  ako:  „celistvá  sústava  území  so  stanoveným stupňom ochrany, 

ktorá umožňuje zachovať typy európskych stanovísk a stanoviská európsky významných 

druhov v ich prirodzenom areáli rozšírenia v stave priaznivom z hľadiska ochrany alebo 

poprípade  umožní  tento  stav  obnoviť.  Na  území  ČR  je  Natura  2000  tvorená 

vymedzenými  vtáčími  oblasťami  a vyhlásenými  európsky  významnými  lokalitami.“36 

V zákone  o ochrane  prírody je  vymedzeniu  siete  území  Natura  2000 venovaná  časť 

štvrtá,  ktorá  je  transpozíciou  európskych  smerníc  o vtákoch  a  pôvodnej  smernice 

o stanovištiach,  dnes  v  konsolidovanom znení  č.  2009/147/ES. Dôvodmi  prijatia 

smerníc  na  pôde  EU boli  predovšetkým ochrana  biologickej  rozmanitosti  a ochrana 

druhov  vtákov,  ktoré  majú  často  veľký  migračný  potenciál  prekračujúci  hranice 

jednotlivých  štátov,  kde  potrebujú  pre  svoj  prirodzený  vývin  vhodné  stanoviská. 

Dôležité  je  tiež  uviesť,  že  územia  Natura  2000  ani  v ČR,  ani  v iných  štátoch 

nenahradzujú osobitne chránené územia. Tieto územia dopĺňajú a rozširujú. 

Vznik  a zakotvenie  vtáčích  oblastí37 a európsky  významných  lokalít38 bolo 

v jednotlivých štátoch behom na dlhú trať. Je nutné uviesť, že členské štáty sa často 

bránili  zmenám  v  spôsobe  využívania  dotknutých  území,  a  to  z dôvodu 

komplikovaného uplatňovania hospodárskeho rozvoja lokality.  Napokon však viaceré 

34  Stejskal. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody.str. 108
35 ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 
o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností 
našej planéty“ 
36  §3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny 
37  Special protection Areas - SPA
38  Special Areas of Conservation - SAC 
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rozhodnutia  Súdneho  dvora  Európskej  únie  prispeli  k odbornej  diskusii,  na  základe 

ktorej prevážili vedecké a ekologické kritériá nad sociálne ekonomickými, a sieť území 

sa tak podarilo vytvoriť. 

V ČR  sa  stretávame  s rozdielnym  spôsobom  zakotvenia  európsky  významných 

lokalít  a vtáčích  území.  Vtáčie  územia  vymedzuje  vláda  nariadením,  v ktorom  sú 

spravidla  upresnené  bližšie  ochranné  podmienky.  Pri  postupe  vymedzení  európsky 

významných  lokalít  sa  uplatňuje  zložitejší  postup,  v ktorom  na  základe  vedeckých 

informácií  určí  členských  štát  zoznam  lokalít  následne  posudzovaných  zo  strany 

Komisie. Pokiaľ usúdi dôvodnosť, takýto zoznam schváli. Komisia má však právomoc 

niektoré lokality zo zoznamu vylúčiť alebo naopak žiadať o doplnenie niektorých iných 

lokalít.39

Zo  smernice  o vtákoch  ako  i so  smernice  o stanoviskách  vyplýva,  že 

i vplyv ľudského faktora je dôležitou súčasťou pri ochrane prírody. Je potrebné brať do 

úvahy mimo ochranných požiadaviek i iné, ako napr. hospodárske, sociálne, kultúrne, či 

regionálne.  Hospodárske  hľadisko  nie  je  na  území  takto  chránených  území  úplne 

vylúčené,  stavebná  činnosť  však  podlieha  prísnejšiemu  posudzovaniu  vplyvov  na 

životné  prostredie,  ide  o tzv.  naturové  posudzovanie  vplyvov na  životné  prostredie. 

Cieľom tak je nastaviť podmienky, ktoré nevylúčia ekonomickú činnosť, ale prispejú 

pri  jej  realizácii  k využívaniu takých prostriedkov, ktoré pomôžu zachovať európsku 

biologickú rozmanitosť.40 V roku 2020 tak máme na území ČR vyhlásených 41 vtáčích 

území a 1113 európsky významných lokalít, ktoré zaberajú približne 10% územia ČR.41 

Je  však  dôležité  dodať,  že  až  70  %  európsky  významných  lokalít  sa  prekrýva 

s chránenými územiami. U vtáčích oblastí je to približne 60%.42

39  Jančařová. Právo životního prostředí: Zvláštní část, str. 244
40  Stejskal. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 222
41  Evropsky významné lokality. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 

https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality
42  Stejskal. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Str. 283
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4 Medzinárodné dohovory vo vzťahu k územnej ochrane prírody

Najdôležitejším a často využívaným prameňom práva vo vzťahu k medzinárodnému 

právu  životného  prostredia  sú  medzinárodné  dohovory.  Ako  jedným  z  prvých 

významných medzinárodných dohovorov bola v roku 1933 v Londýne uzavretá Zmluva 

o ochrane  fauny  a flóry.  S úlohou  chrániť  faunu  a flóru  afrického  kontinentu. 

Zaujímavosťou je, že ako prvá medzinárodná zmluva obsahovala vymedzenie pojmu 

národný park a stanovila ciele k ich rozširovaniu.43 

4.1  Dohovor o biologickej rozmanitosti

V originálnom znení „Convention on Biological Diversity“ sa stal medzníkom vo 

vývoji medzinárodného práva životného prostredia.  Prijatý bol v roku 1992 v Rio de 

Janiero  na  konferencii  OSN  o životnom  prostredí  a rozvoji.  Priniesol  do  ochrany 

prírody moderné prvky a princípy ako udržateľný rozvoj, princíp posudzovania vplyvov 

na  životné  prostredie  i zameranie  na  komplexnú  úpravu.  Rozširoval  oblasť  ochrany 

prírody  o tzv.  biologickú  bezpečnosť.44 Vzhľadom  na  zhoršujúci  sa  stav  životného 

prostredia bol významným posunom prechod od pasívnej ochrany prírody k aktívnej. 

Pôvodný  konzervačný  princíp  bol  modifikovaný  princípom  managementu,  a teda 

aktívnej  starostlivosti  o chránené  územia.  Ochrana  prírody  sa  taktiež mala  stať 

globálnou  záležitosťou  a prejsť  z prístupu  lokálneho  na  systém  vzájomnej  podpory 

globálnej ochrany.  Z dôvodu zhoršujúceho sa a znižujúceho sa stavu druhov sa začal 

uplatňovať nielen princíp in situ, ale bol doplnený o princíp ex situ. To znamená, že sa 

ochrana prvkov prírody začala presadzovať i mimo prirodzené stanoviská. Nepochybne 

i s ohľadom na úmysel regulácie medzinárodného obchodu.45

43  Podrobnejšie viď Kapitola 2 Medzinárodná klasifikácia národných parkov
44  Oblasť používania a nakladania s GMO.
45  Stejskal. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, str. 80 a nasl. 
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4.2 Ramsarský dohovor

Ide  o  dôležitý  medzinárodný  medzivládny  dohovor  upravujúci  udržateľnosť, 

ochranu a využívanie  všetkých typov mokradí.  Prvé zmluvné strany ho podpísali  2. 

februára 1971 v iránskom meste Ramsar a platným sa stal v roku 1975. ČSFR sa stala 

zmluvnou  stranou  dňa  2.  júla  1990.  Ku  dňu  1.1.2020  má  170  zmluvných  strán 

a zahrňuje celkom 2300 chránených lokalít. Zmluvné strany sa zaväzujú: 

 označiť najmenej jednu lokalitu, ktorá plní kritéria vyplývajúce z dohovoru, čo 

oprávňuje  zaradenie  tejto  lokality  do  Zoznamu  mokradí  medzinárodného 

významu

 podporovať ochranu a rozumné využívanie mokradí 

 implementovať ochranu mokradí do územného plánovania

 zriadiť prírodné rezervácie mokradí a podporovať ich prirodzený vývoj

 konzultovať vývoj a úpravu  s inými zmluvnými stranami dohovoru.46

Ramsarský dohovor operuje so širokou škálou prírodných a človekom vytvorených 

typov  stanovíšť.  Sú  sem  zapisované  len  mokrade  splňujúce  prísne  požiadavky 

medzinárodného významu pre vodné vtáky, a taktiež požiadavky z hľadiska hydrológie, 

ekológie, botaniky či zoológie. Mokraď definuje ako:  „územie močiarov, slatín alebo 

rašelinísk,  i územia  pokryté  vodou,  prirodzené  i umelo  vytvorené,  trvalé  či  dočasné, 

s vodou tečúcou či  stojatou,  sladkou,  brakickou či  slanou,  vrátane  území s morskou 

vodou, kde hĺbka pri odlive nepresahuje šesť metrov.“47

4.3 Karpatský dohovor

Karpatský  dohovor  je  rámcovým  dohovorom  o ochrane  a trvalej  udržateľnosti 

rozvoja  Karpát.  Prijatý  bol  v máji  2003  v Kyjeve  a účinnosť  nadobudol   4.  januára 

2006. Zmluvnými stranami  sa stali  Česká republika,  Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, 

Srbsko,  Slovenská  republika  a Ukrajina.  Tento  dohovor  je  jediným  svojho  druhu, 
46  The Ramsar Convention on Wetlands. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  

https://www.environment.gov.au/water/wetlands/ramsar
47  Ramsarská úmluva. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]: 

https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech
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subregionálneho režimu, ktorý pokrýva celú karpatskú oblasť. Je založený na ochrane 

a trvalo  udržateľnom  rozvoji  tohoto  horského  regiónu  s víziou  presadzovania 

komplexnej politiky a spolupráce. Úlohou politík je priniesť prostriedky do lokálnych 

rozpočtov  so  zameraním  na ochranu  prírodných  hodnôt  a kultúrneho  dedičstva.48 

Dohovor  je  zameraný  relatívne  všeobecne  a pre  jednotlivé  konkrétnosti  prezumuje 

prijatie jednotlivých protokolov. V súčasnosti bolo prijatých a podpísaných celkovo 5 

protokolov: 

 Protokol o biodiverzite

 Protokol o udržateľnom lesnom hospodárení

 Protokol o udržateľnom turizme 

 Protokol o udržateľnej doprave

 Protokol o udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka49

Prijatie protokolov vyplýva taktiež z článku 2 Dohovoru, kde pre dosiahnutie 

všeobecných cieľov a princípov sú zmluvné strany oprávnené navrhovať a prijímať 

protokoly.50 

48 Karpatský dohovor. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]: http://www.carpathianconvention.org/the-
convention-17.html

49 Protocols to the Convention. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]: 
http://www.carpathianconvention.org/protocols-to-the-convention.html

50     Karpatský dohovor. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]: 
        https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/
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5 Pojem a klasifikácia národných parkov z pohľadu vnútroštátnej 

úpravy v ČR a na Slovensku

5.1  Pojem NP

Pojem národný park vo vnútroštátnej legislatíve Českej republiky vymedzuje §15 

odst.  1  zákona č.  114/1992 Sb.,  zákon o ochraně přírody a krajiny a to  nasledovne: 

„Rozsiahle územia s typickým reliéfom a geologickou stavbou a prevažujúcim výskytom 

prirodzených  či  človekom  málo  pozmenených  ekosystémov,  jedinečné  a významné 

v národnom  či  medzinárodnom  meradle  z hľadiska  ekologického,  vedeckého, 

vzdelávacieho či osvetového, je možno vyhlásiť za národné parky.“51 Zo znenia tohto 

ustanovenia možno vyčítať význam prírodného bohatstva. Ustanovenie však výslovne 

uvádza i územia čiastočne pozmenené ľudskou činnosťou, nemožno sa tak z územnej 

ochrany vynechať i takéto územia, pretože ako uviedol vo svojom rozhodnutí Najvyšší 

súd Slovenskej republiky z dňa 20. júna 2017 pod sp. zn. 10 Sžo 76/2015, pri ochrane 

prírody nie je dôležité, že určitá časť chráneného územia je ovplyvnená antropogénou 

činnosťou, ale cieľ, ktorý je pre dané územie stanovený.52 S touto argumentáciou sa plne 

stotožňujem, pretože úlohou ochrany prírody je okrem iného i snaha o navrátenie stavu 

prostredia do prirodzenej formy. Keďže zaraďujeme národný park medzi veľkoplošné 

chránené  územia,  tak  jedným  z faktorov  je  i rozsah  územia,  samozrejme  spoločne 

i ďalšie faktory ako reliéf, či geologická stavba územia. Nemenej dôležité sú i funkcie 

národného parku.  

5.2 Klasifikácia osobitne chránených území

       Spôsob zaistenia  ochrany prírody a krajiny  prebieha  predovšetkým výpočtom 

činností v §2 odst. 2 ZOPK. Toto ustanovenie rozširuje a nadväzuje na právnu úpravu 

§2 odst. 1. zrušeného zák. č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ktorý znel:  „štát 

51 Preložené doslovné znenie §15, z. č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. 
52      NS SR sa zaoberal odvolaním Lesoochranárskeho zoskupenia VLK vo veci snahy o vybudovanie 
         nových lyžiarskych zjazdoviek, technickej a obslužnej infraštruktúry v oblasti TANAP-u,    
         zasahujúcej sčasti do NPR Furkotská dolina, NPR Mlynická dolina v 4. a 5. stupni ochrany.  
         Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: http://merit.slv.cz/10Szo/76/2015
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chráni prírodu, jej významné časti a výtvory, ako aj krajinu s jej typickými znakmi. Tým 

napomáha  podľa  vedeckých  poznatkov  a zásad  zachovávať,  obnovovať,  zvyšovať 

a využívať prírodné bohatstvo našej vlasti.“53 Aktuálne znenie ustanovenia §2 odst. 1 

nám poskytuje  demonštratívny  výpočet  činností,  ktoré  môžeme pojmovo zaradiť  do 

ochrany prírody a krajiny. Ostatne NSS príkladne uchopuje vo svojom rozsudku zo dňa 

18.6.2008 č.j. 1 As 5/2008-137 predmetné ustanovenie, keď uvádza, že:  „pri výklade 

obsahu tohto pojmu je potrebné postupovať systémovo, a teda vychádzať aj z druhého 

odstavca  toho  istého  paragrafu,  v ktorom  sú  demonštratívne  vymenované  hlavné 

prostriedky,  ktorými  je  ochrana  prírody  a krajiny  zabezpečovaná.  Tieto  prostriedky 

jednoznačne konkretizujú a poukazujú na hlavné oblasti a záujmy, ktorým je nutné pri 

ochrane prírody a krajiny venovať pozornosť. Aktivizácia týchto prostriedkov je v tom 

prípade zjavným ukazovateľom možného stretu záujmov ochrany prírody a krajiny.“54 

Toto ustanovenie berie do úvahy široký okruh osôb, ktoré sa môžu a majú podieľať na 

ochrane  prírody  a krajiny,  a tiež  výslovne  stanovuje,  že  okrem štátu  sa  na  ochrane 

podieľajú  i fyzické  a právnické  osoby.  Niet  pochýb,  že  ochrana  prírody a krajiny  je 

považovaná za ochranu verejného záujmu a z tohto dôvodu i činnosť takýchto osôb tak 

musí byť považovaná za činnosť vykonávanú vo verejnom záujme.55 Keď sa spätne 

zameriame na už spomenutý §2 odst. 2 ZOPK, zistíme, že pod písm. e) nájdeme, že 

ochrana prírody a krajiny sa zabezpečuje okrem iného aj vytváraním siete chránených 

území a následnou starostlivosťou o ne, čo patrí k dôležitým procesom pri zaisťovaní 

ochrany  prírody  a krajiny.  V ČR  je  tento  spôsob  ochrany  dlhoročnou  tradíciou 

a v niektorých  publikáciách  je  označovaný  ako  najstarší  vrámci  Európy.  Ako  však 

píšem  v 1.  kapitole,  systém  vytvárania  takýchto  území  mal  veľmi  dlhú  dobu 

predovšetkým  formu  súkromných  rezervácií.  Neskôr  počas  1.  Československej 

republiky štátna správa vyhlasovala formu malých prírodných rezervácií. Veľkoplošné 

chránené územia tak dlho v právnom zmysle vyhlásené neboli.56 

V súčasnosti poznáme podľa §14 ZOPK kategorizáciu osobitne chránených území: 

a Národné parky;

b Chránené krajinné oblasti;

c Národné prírodné rezervácie; 

53  Zákon č. 40/1956, o státní ochraně přírody
54  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 13
55  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 13
56  Jančařová. Právo životního prostředí: Zvláštní část, str. 237
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d Prírodné rezervácie; 

e Národné prírodné pamiatky;

f Prírodné pamiatky. 

       Čo sa týka týchto kategórií,  tak sa líšia  z viacerých hľadísk.  Jednak môžeme 

hovoriť o územnom rozsahu, predmete ochrany, stupni nariadenej dôslednosti ochrany 

a samozrejme starostlivosti  o územie.  Rozdiel  spočíva takisto v procese vyhlasovania 

osobitne chráneného územia. Niektoré sú chránené na základe právneho predpisu, iné 

napr. na základe medzinárodnej zmluvy. Možná je i kombinácia, kedy medzinárodná 

zmluva  stanoví  prísnejšie  podmienky  ochrany.  Samozrejme,  že  osobitnú  ochranu 

takýchto území je možné i zrušiť, a to rovnakým spôsobom ako táto ochrana vznikla, 

napr. na základe zániku dôvodov, pre ktoré bolo toto územie osobitne chránené, resp. 

nastala  situácia,  kedy  bol  záujem  na  ochrane  prírody  prevážený  iným  verejným 

záujmom. 

Chránené  územia  tak  možno  v praxi  deliť  na  veľkoplošné  a maloplošné.  I keď 

hranica veľkosti osobitnej ochrany územia medzi niektorými CHKO a NPR nemusí byť 

až tak veľká. Národné parky spolu s chránenými krajinnými oblasťami zaraďujeme do 

kategórie  veľkoplošných  chránených  území.  Keďže  ide  o veľkoplošné  osobitne 

chránené územia,  tak sa nedá vo všeobecnosti  hovoriť o rovnakej hodnotovej úrovni 

územia. Z toho dôvodu sú územia Národných parkov a Chránených krajinných oblastí 

rozdelené podľa stupňa ochrany do 3, či 4 zón.5758  Národné parky tvoria zhruba 1,5% 

územia  ČR. Dôležité  však  je  sa  na tieto  často najcennejšie  územia  ochrany prírody 

pozerať  komplexne  ako  na  súčasť  celého  ekosystému.  Z tohto  dôvodu  sú  o  to 

dôležitejšími  tzv.  maloplošné  osobitne  chránené  územia  tvorené  prírodnými 

rezerváciami a prírodnými pamiatkami. Sú to často veľmi cenné časti územia, na ktoré 

sa  uplatňujú  osobitné  kategórie  manažmentu  starostlivosti  o územie.  V niektorých 

významných prípadoch sú to bezzásahové územia, či divočina spadajúce do kategórie Ia 

či  Ib,  kategorizácie  IUCN.  Všetky  národné  parky  v Českej  republike  sú  súčasťou 

chránených území Natura 200059. 

57  Jančářová. Právo životního prostředí: zvláštní část, str. 237 a nasl. 
58  Podrobnejšie viď 5. kapitola 
59  Stejskal. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 125
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5.3 Význam 

Územná  ochrana  je  dôležitou  súčasťou  ochrany  a zachovania  biodiverzity  ako 

i štruktúry a početnosti druhov v ich prirodzenom prostredí. V ekosystéme národných 

parkov prebieha cirkulácia kyslíka, uhlíka a taktiež má ekosystém schopnosť retencie 

vody v prostredí. V závislosti na managemente ochrany tu prebieha samovoľný vývoj 

rastlín  a živočíchov,  ktoré  s prispením,  či  bez  prispenia  človeka  plnia  funkciu 

ekosystému.  Dá  sa  povedať,  že  existencia  národných  parkov  zmierňuje  klimatické 

zmeny. Význam národných parkov možno podľa znenia vyššie uvedeného ustanovenia 

§15 ZOPK rozdeliť na: vedecký, vzdelávací, ekologický, osvetový. Dôležité je povedať, 

že  každý  význam  je  pre  existenciu  národného  parku  rovnako  dôležitý  a vzájomná 

koexistencia  napomáha  rozvoju  tohto  územia.  Z ekologického  hľadiska  je  dôležité 

prirodzené  prostredie,  v ktorom  je  zaistená  ochrana  populácie  rôznych  druhov 

živočíchov,  či  rastlín.  Spomenúť  treba  význam  hydrologický  a klimatický,  či  už 

hovoríme o zadržiavaní uhlíka v kmeňoch stromov, tzv. uhlíkový kolobeh, produkciu 

kyslíka  či  retenciu  vôd,  ktorá  je  z pohľadu dnešnej  meniacej  sa  klimatickej  situácie 

neoceniteľná.  Význam  vedecký  spočíva  v pozorovaní  prirodzených  ekosystémov, 

správania sa živočíchov a v porovnávaní s výsledkami pozorovania na územiach, kde sa 

prirodzený ekosystém vytráca antropogénnou činnosťou. 

Významným, no podceňovaným najmä na Slovensku, no i v ČR sa javí vzdelávací 

význam národných parkov. Národné parky, ale i iné významné lokality majú potenciál 

prebúdzať  pozitívny  vzťah  k životnému  prostrediu  a motivovať  verejnosť  k jeho 

ochrane  a starostlivosti  oň.  Príznačný  je  v Českej  republike  význam  medzinárodný. 

Keďže sa všetky národné parky nachádzajú na hraniciach s okolitými štátmi, zakladá to 

predpoklad  nadviazania  spolupráce.  Dnes  preto  môžeme  hovoriť  o oceňovanej 

spolupráci  medzi  Správami  národných  parkov  ČR  a ich  kolegami  spoza  hraníc. 

Môžeme spomenúť napr. ocenenie príkladnej spolupráce z roku 2009 a následne z roku 

2015, ktoré získali  spoločne Národný park Bavorský les a Národný park Šumava za 

rozsiahle  územie  divokej  prírody.  Mimochodom  ide  o najväčšiu  súvislú  lesnú 

rezerváciu v Európe.60 Ocenenie udelil EUROPARC, ktorého sú všetky Správy NP na 

60  Bavarian Forest National Park & Šumava National Park. Dostupné online [Cit. 14. 5. 2020]: https://
www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/bavarian-
forest-sumava-national-parks/
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území ČR členom. Na to nadväzujúcim a z dnešného pohľadu rozdielne vnímaným je 

sociálne-ekonomický  význam.  Národné  parky  prinášajú  do  regiónov  nepochybne 

nemalý  ekonomický  potenciál,  a v procese  transformácie  spôsobu  hospodárenia 

v lesoch tak môžu byť určitým riešením pre výpadok výnosu z ťažby drevnej hmoty. 

Potenciál  vytvárania pracovných miest,  turistických informačných centier,  ale  i napr. 

zavedenie vstupných poplatkov, môže byť rozhodne zváženia hodný. 61

5.4 Novela ZOPK zákonom č.123/2017 

Samozrejme,  že  i vymedzenie  a podmienky  výkonu  ochrany  prírody  prešli 

viacerými novelami. Významným míľnikom pre všetky národné parky v ČR bola veľká 

novela  ZOPK v roku 2017.  Bola  dovtedy prvou novelou od nadobudnutia  účinnosti 

tohto  zákona,  ktorá  sa  dotýkala  právnej  úpravy  území  národných  parkov.  Podľa 

informácií uvedených na stránke MŽP62 to bol dlhý proces trvajúci od konca roka 2014. 

Novela začala platiť od 1.6.2017 a zapracovala do zákona naozaj veľké zmeny. 

Zákonnosť, spôsob  prijatia  a zmeny  vyhlásenia  národných  parkov  nakoniec 

podliehali kontrole ústavnosti a to na návrh skupiny senátorov. Ústavný súd skúmal vo 

svojom náleze pod sp. zn. Pl. ÚS 18/17 z dňa 25.9. 2018, vyhlásenom dňa 2.10.2018, 

súlad  novely  s ústavným  poriadkom.  Ústavný  súd  skonštatoval  dostatočné 

prejednávanie a rozsah spoločenskej diskusie, ku ktorému boli oprávnení sa vyjadrovať 

i zástupcovia obcí a krajov, nakoľko tieto výčitky boli predmetom ústavnej sťažnosti. 

Posudzovaná novela tak nezasahuje nepomerne do samosprávnej činnosti obcí a krajov 

im náležiacej podľa čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 1 Ústavy. Taktiež sa vysporiadal 

so  zosúladením  formy  zriaďovacích  právnych  predpisov,  ktorá  nemala  za  výsledok 

vyhlásenie nových národných parkov, ako poukazoval sťažovateľ vo svojom návrhu. 

Novela  má spôsobilosť  naplniť  sledovaný legitímny  cieľ  a vyhovuje  taktiež  kritériu 

nevyhnutnosti  s ohľadom  na  obmedzenie  základných  práv  najšetrnejším  spôsobom. 

Potreba  regulácie  podľa  názoru  Ústavného  súdu  je  na  území  národných  parkov 

nevyhnutná  pri  poukázaní  na  súčasný  stav  spoločnosti  a ekologickú  gramotnosť 

61  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 153
62       Od zítřka platí nová pravidla v národních parcích. Dostupné online [Cit. 14. 5. 2020]: 
          https://www.mzp.cz/cz/news__170531_ZOPK_plati
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niektorých  osôb.  Pravidlá  správania  pôsobiace  dôsledne  navonok  v novelizovanej 

právnej úprave tak splňujú i kritérium vhodnosti.63

Novela  z pohľadu  zonácie  zaviedla  pätnásťročné  moratórium,  v období  ktorého 

nemožno  zmeniť  kategóriu  zóny,  takisto  dáva  viac  do  popredia  prírodu,  a za  tým 

účelom sprísňuje viaceré  ochranné podmienky.  Ostro diskutovanou témou bol  návrh 

vnútornej zonácie národných parkov.

Do  prijatia  novely  boli  zóny  rozdelené  do  troch  číslom  označovaných  stupňov. 

Podľa  novej  úpravy  sa  od  1.  7.  2017  začali  národné  parky  deliť  do  štyroch  zón 

s vlastným pomenovaním. Podľa cieľov ochrany a stavu ekosystémov rozlišujeme: 

a zóna prírodná, 

b zóna prírode blízka, 

c zóna sústredenej starostlivosti o prírodu, 

d zóna kultúrnej krajiny.

  Novela  ZOPK  zákonom  č.  123/2017  Sb.,  tiež  prišla  s významným  krokom 

k priblíženiu  klasifikácie  národného  parku  smerom  k medzinárodným  štandardom, 

podľa klasifikácie IUCN. V tejto novele prišlo k jasnému odlíšeniu národného parku od 

CHKO. Nové znenie §15 odst. 1 prinieslo do tohto ustanovenia vymedzenie národného 

parku  ako  územie  s  „prevažujúcim  výskytom  prirodzených  alebo  človekom  málo 

pozmenených  ekosystémov“.  Rozhodujúcim  faktorom  je  to,  aby  dlhodobým  cieľom 

starostlivosti  bolo  predchádzanie  stratám,  či  navrátenie  prevažujúceho  prirodzeného 

ekosystému na územie NP a s tým spojeného nerušeného priebehu prírodných dejov.64 

Po novom môžeme tiež rozlišovať na území národných parkov základné ochranné 

podmienky, ktoré nájdeme v §16 ZOPK, napr. zákaz vymedzovať nové priemyselné 

zóny, stanoviť nové prieskumné územia,  meniť aktuálny vodný režim pozemkov,  či 

zákaz  ohňostrojov  a použitia  zábavnej  pyrotechniky.  A bližšie  ochranné  podmienky 

podľa  §15  odst.  3  ZOPK,  ktoré  sú  charakteristické  pre  jednotlivý  národný  park. 

Základné ochranné podmienky platia  na  celom území  všetkých národných parkov.65 

63  Nález ÚS ČR z dňa 25.9.2018 vyhlásený dňa 2.10.2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17. Dostupný online na 
[Cit. 15. 7. 2020]: 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/
Pl._US_18_17_na_web.pdf

64  Mazancová. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských 
zemích z právního pohledu in České právo životního prostředí, č. 2/2018, str. 17

65  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář str. 165

26

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/Pl._US_18_17_na_web.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/Pl._US_18_17_na_web.pdf


Dôležité  je  však  mať  na  pamäti,  že  tieto  zákazy  nie  sú  neprekonateľnými  ani 

neprelomiteľnými prekážkami.  Postupom podľa §43 tak môže byť udelená výnimka. 

Túto  výnimku  môže  za  určitých  okolností  udeliť  orgán  ochrany  prírody,  ktorý 

v správnom konaní posudzuje možnosti a následky vyplývajúce z prípadného udelenia. 

Samozrejmosťou  je  náležité  odôvodnenie  rozhodnutia  spojené  podľa  rozsudku  NSS 

z dňa  10.5.2013,  č.j.  6  As  65/2012-161  s  „konkrétnym  posúdením  záležitosti 

a presvedčivým  rozlíšením  verejného  záujmu  od  záujmu  súkromného“.  Pri  splnení 

minimálne  jednej  z podmienok  nastáva  pre  správny  orgán  povinnosť  pozitívne 

rozhodnutie vydať.6667

5.5 Právna úprava na Slovensku

5.5.1 Kategorizácia chránených území 

Systém  územnej  ochrany  prírody  a krajiny  je  realizovaný  ako  osobitná  ochrana 

prírody a krajiny. Na Slovensku platia v osobitej územnej ochrane tzv. stupne ochrany. 

Na území Slovenskej republiky platí všeobecne 1. stupeň ochrany, ak právny predpis 

nestanoví odlišný stupeň ochrany. Na tejto časti území sa uplatňujú ustanovenia podľa 

časti druhej zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Na  Slovensku  platí  podľa  zák.  č.  543/2002  Z.  z.,  o ochrane  prírody  a krajiny, 

kategorizácia  chránených  území,  ktorá  je  právnym  prostriedkom  na  rozlišovanie 

ochrany s ohľadom na stav, význam, hodnotu a stupeň ohrozenia tohto územia. Podľa 

§17 slovenského ZOPK68 rozoznávame nasledovné chránené územia: 

a chránená krajinná oblasť, 

b národný park

c chránený areál

d prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia

e prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka

f chránený krajinný prvok

66  Jančařová. Právo životního prostředí: Zvláštní část, str. 240
67  Na základe rozhodnutia NSS pod sp. zn. 3 As 53/2005
68  Zák. č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny
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g chránené vtáčie územie

h obecné chránené územie. 69

Kategorizácia  má význam i pri určovaní režimu stupňa ochrany. Samozrejme nie 

ako jediný ukazovateľ. Ďalšou kategorizáciou chránených území, avšak len v teoretickej 

rovine, je rozlišovanie na veľkoplošné a maloplošné chránené územia, zákon o ochrane 

prírody  a krajiny  toto  delenie  neuvádza.  Teoretické  vymedzenie  veľkoplošného 

chráneného územia  reprezentuje  chránená  krajinná  oblasť  a národný park.  Chránenú 

krajinnú  oblasť  definuje  zákon,  ako  „rozsiahlejšie  územie,  spravidla  s výmerou  nad 

1000  ha,  s rozptýlenými  ekosystémami,  významnými  pre  zachovanie  biologickej 

rozmanitosti a ekologickej stability...“70 Na tomto území platí druhý stupeň ochrany, ak 

nie  je  ustanovené  inak71,  a tieto  územia  vyhlasuje  vláda  Slovenskej  republiky 

nariadením. Národný park je v zákone definovaný podobne, taktiež ide o rozsiahlejšie 

územie  spravidla  s výmerou  nad  1000  ha,  avšak  rozdiel  je  v tom,  že  podľa  znenia 

ustanovenia  ide  o „ekosystémy  podstatne  nezmenené  ľudskou  činnosťou  alebo 

v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre.“72 Na území národného parku platí tretí 

stupeň  ochrany,  pokiaľ  zákon  nestanoví  inak.  Vyhlasuje  ho  vláda  SR  nariadením. 

Špecifikom  Slovenskej  právnej  úpravy  je,  že  napr.  návštevný  poriadok   národného 

parku  a jeho  ochranné  pásmo vydáva  vyhláškou  Krajský  úrad  životného  prostredia, 

v ktorom  je  najväčšia  časť  územia  národného  parku.  To  znamená,  že  návštevný 

poriadok nevydáva správa národného parku, ako tomu je  v ČR.73 V súčasnosti  je  na 

Slovensku 9 národných parkov.

5.5.2 Úprava pro futuro – NP Podunajsko 

Potencionálnym  desiatym  národným  parkom  by  mohol  byť  Národný  park 

Podunajsko, ktorého návrhom na vyhlásenie sa zaoberala v posledných dvoch rokoch 

Štátna ochrana prírody SR. Mimochodom, táto snaha na Slovensku bola už pred 30-timi 

69  §17 odst. 1 zák. č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny
70  §18 odst. 1 zák. č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny
71  Podrobnejšie k stupňom ochrany viď kapitola 4.
72  §19 odst. 1 zák. č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny
73  Košičiarová. Právo životného prostredia, str. 355 a nasl. 
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rokmi. Prvé snahy sú zaznamenané od roku 1986,74 kedy sa intenzívnejšie uvažovalo 

o zriadení  tohto  národného parku,  dnes  sčasti  známeho  územia  ako CHKO Záhorie 

a CHKO  Dunajské  luhy.  Ide  o unikátny  biotop  lužných  lesov  a  mokradí  stepného 

nížinného charakteru. Nachádza sa tu tiež unikátny rezervoár pitnej vody známy ako 

ostrov Sihoť, dnes chránený ako chránený areál zásobujúci Bratislavu.75

74 Vznikne po 30 rokoch Národný park Podunajsko? Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:
 https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/417309-narodny-park-podunajsko/
75 Štátna ochrana prírody začína s maďarskými partnermi realizovať unikátny projekt v Podunajsku.  
    Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20185
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6 Právne a koncepčné nástroje ochrany v Českej republike, na 

Slovensku a v USA

6.1 Koncepčné a administratívne právne nástroje ochrany v ČR

Koncepčné nástroje  môžeme označiť  ako nástroje,  ktoré nám pomáhajú vytvoriť 

a udržiavať systém ekologickej stability krajiny. V legislatívnej, resp. zákonnej podobe 

sa poprvýkrát na území Českej republiky objavujú v zák. č. 114/1992 Sb., o ochrane 

prírody  a krajiny.  Môžeme  ich  deliť  na  plány,  projekty  a opatrenia.  Podľa  veľkosti 

územia  zas  na  miestne,  regionálne  a nadregionálne  územné  systémy  ekologickej 

stability krajiny. 

Jedným z týchto nástrojov sú od pôsobnosti samotného zákona o ochrane prírody 

a krajiny, záväzne legislatívne zakotvené, tzv. plány starostlivosti. Až do prijatia tohto 

zákona boli spracovávané tzv. ochranárske plány z popudu Štátneho ústavu pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody. Táto iniciatíva však bola založená na dobrovoľnej báze 

a nemala  charakter  všeobecnej  záväznosti.  Vo vyššie  uvedenom zákone,  na  základe 

ktorého sú plány starostlivosti  o osobitne chránené územia vydávané,  sa jedná o tzv. 

všeobecné opatrenia vydávané ako všeobecne konkrétne akty. Upravujeme nimi systém 

riadenia  vývoja  prírodných  pomerov  v týchto  osobitne  chránených  územiach.  Tieto 

plány starostlivosti môžeme deliť podľa kategorizácie osobitne chránených území: 

a Plány starostlivosti o národné parky a ich ochranné pásma (podľa dnešného 

ponímania ide o zásadu starostlivosti o národné parky76)

b plány starostlivosti o chránené krajinné oblasti, 

c plány  starostlivosti  o maloplošné  osobitne  chránené  územia  spolu  s ich 

ochrannými pásmami.

Úlohou  plánov  starostlivosti  o osobitne  chránené  územia  je  starostlivosť 

o prírodu,  regulácia  činnosti  ľudí.  U veľkoplošných  chránených  území  je  dôležitou 

úlohou stanoviť  ekologické  limity  dopadajúce  na  osídlenie,  infraštruktúru,  turistickú 

činnosť a hospodárenie.77 

Potrebnú starostlivosť o tieto územia z hľadiska typu územia v určitých prípadoch 

nie  je  možné zaistiť  konzerváciou,  a teda  ponechaniu  samovoľnému vývoju.  Z tohto 
76  Viď §38a ZOPK
77  Stejskal. Koncepční nástroje ochrany přírody, str. 131 a nasl. 
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dôvodu  sa  využíva  tzv.  ekosystémový  management  a reštauračný  princíp. 

V ekosystémovom  managemente  ide  o starostlivosť  v danej  lokalite  a s tým 

spojené presadzovanie pravidelných zásahov do prírodnej lokality. Reštauračný princíp 

chápeme ako obnovu poškodeného ekosystému a navrátenie jeho stavu a funkcie do čo 

možno  najvhodnejšieho  stavu.  Plán  starostlivosti  je  teda  odborným  a koncepčným 

dokumentom  dopadajúcim  taktiež  na  ochranné  pásma  týchto  osobitne  chránených 

území.  Využíva  aktuálne  informácie  o stave  osobitne  chránených  území  a poznatky 

o predchádzajúcom  vývoji.  Jeho  úlohou  je  navrhovať  opatrenie  pre  zachovanie, 

poprípade zlepšenie prvkov ochrany, a chrániť tento stav pred nepriaznivým vplyvom 

okolia. Schvaľovacím orgánom sú orgány ochrany prírody, ktoré zabezpečujú i samotnú 

realizáciu. Spracovateľom pre národné parky a chránené krajinné oblasti je Ministerstvo 

životného prostredia.78

6.1.1 Plány starostlivosti podľa §38 ZOPK

Z procesneprávneho hľadiska  je  ich možno rozdeliť  na štyri  fázy – spracovanie, 

prejednávanie, schválenie a použitie koncepcie.

Spracovanie  majú  na  starosť  štátne  orgány,  na  základe  zákonom  uloženej 

povinnosti.  Samotná  povinnosť  je  stanovená  orgánu  ochrany  prírody,  ktorý  je 

k vyhláseniu osobitne chráneného územia  oprávnený alebo ide o ministerstvo.  Tento 

plán  sa  spracováva  spravidla  na  obdobie  10  až  15  rokov.  U chránených  krajinných 

oblastí  je  zabezpečovateľom  Agentúra  ochrany  prírody  a krajiny.  Zabezpečovatelia 

majú ďalej povinnosť podľa §73 odst. 1 pripravovať plány starostlivosti v spolupráci 

s kvalifikovanými, odborne zdatnými právnickými a fyzickými osobami. Nastávajú teda 

dve  možnosti  podľa  ktorých  sa  zadávateľ  rozhodne  pri  tvorbe  s takouto  osobou 

spolupracovať,  alebo táto osoba / tieto osoby vypracujú plán starostlivosti  samé. Pre 

vypracovanie plánu sú dôležité  podkladové materiály,  zo znenia právnych predpisov 

však nevyplýva jasné autoritatívne vymedzenie podkladov. Podkladmi sú tak materiály 

získané  pri  výkone  vedeckej  činnosti,  inventarizačné  prieskumy,  rôzne  odborné 

expertízy o stave a vývoji osobitne chráneného územia. 

78  Jančařová. Právo životního prostředí: Zvláštní část, str. 242
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Pri  druhej  fáze,  fáze  prejednávania,  je  dôležitá  účasť  verejnosti.  Táto  účasť  je 

zabezpečená  prostredníctvom  povinnosti  orgánu  zverejniť  oznámenie  o možnosti 

zoznámenia sa s návrhom plánu starostlivosti.  Oznámenie je nutné zaslať dotknutým 

obciam  a zverejniť  ho  na  portáli  verejnej  správy.  Dotknuté  obce  následne  obsah 

zverejnia na svojich úradných tabuliach. Každý má právo sa s obsahom tejto úradnej 

tabule  zoznámiť,  a k danému návrhu  uplatniť  pripomienky.  Tu narážame  na  rozdiel 

oproti  úprave  zásad  starostlivosti  o národné  parky,  pretože  lehota  na  uplatnenie 

pripomienok v tejto fáze nie je výslovne stanovená. 

V tretej fáze sa plány starostlivosti schvaľujú tzv. protokolom. Tento protokol tak 

ďalej slúži pre ďalšie druhy plánovacích dokumentov. Forma plánov starostlivosti má 

podľa odbornej literatúry právnu formu aktov sui generis. Judikatúra však neposkytuje 

uspokojivú a jasnú odpoveď týkajúcu sa externej záväznosti plánov starostlivosti. 

Poslednou  fázou  je  samotná  realizácia  plánov  starostlivosti,  ktoré  sú  následne 

podkladom pre činnosť a ďalšie rozhodovanie orgánov.79

6.1.2 Zásady starostlivosti podľa §38a ZOPK 

Zásady  starostlivosti  sú  novým  koncepčným  odborným  dokumentom,  ktorý  je 

určený podľa konkrétneho ustanovenia ZOPK národným parkom. Národné parky majú 

podľa  terajšieho  chápania  nové  definície  cieľov  a i samotné  poslanie.  Rozšírenie 

poslania národných parkov spočíva v umožnení využitia trvale udržateľného rozvoja, 

ďalej vo vzdelávaní laickej i odbornej verejnosti, či presadzovaní šetrného turistického 

rozmachu. Zásady majú taktiež za cieľ dopĺňať základné priority a ciele, ktoré sú pre 

jednotlivé zóny stanovené zákonom a všeobecne záväzným predpisom ministerstva. 

   Rozdiel  oproti  plánom starostlivosti  spočíva  napr.  v podrobnostiach,  kde  v tomto 

prípade  zásady  starostlivosti  nie  sú  tak  podrobné,  ako  plány  starostlivosti.  Ďalej  je 

rozdiel v tom, že orgán, ktorý vydáva oznámenie o možnosti nahliadnutia a zoznámenia 

sa, je povinný informovať aj príslušné kraje o tomto návrhu. Ako je uvedené vyššie 

u plánov  starostlivosti,  tak  i pri  zásadách  starostlivosti  má  každý  právo  uplatňovať 

pripomienky. Tie však musia byť v lehote 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia na 

79  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 278 a nasl. 
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portáli verejnej správy. Táto novela tak dala jasné vymedzenie tomu, ktoré pripomienky 

boli  podané včas,  a ktoré  po  uplynutí  tejto  lehoty.  Orgán má  povinnosť  vyhodnotiť 

pripomienky a poprípade ich zapracovať do zásad starostlivosti.  Samozrejmosťou by 

malo  byť  následné  zverejnenie  odôvodneného  vysporiadania  sa  s pripomienkami 

a umožnenie prístupu k nemu. Pripravené zásady starostlivosti následne predloží orgán 

ochrany prírody ministerstvu.

Hlavným  cieľom  tejto  úpravy  by  malo  byť  vysporiadanie  sa  s rizikom,  ktoré 

v minulosti vzniklo napr. v súvislosti s prípravou plánu starostlivosti o NP Šumava, kde 

prišlo  k prijatiu  odlišného  plánu  na  základe  pripomienkovania  a schválenia.  Týmto 

spôsobom sa fakticky obišlo znenie plánu starostlivosti dohodnuté so zástupcami obcí 

v rade  národného  parku.  Zákon  však  dáva  ministerstvu  možnosť  návrh  zásad 

starostlivosti upraviť, nie však v rozsahu, v ktorom by poprel význam a zmysel procesu 

prípravy  a uzatvorenia  dohody  o znení.  Samozrejme,  pokiaľ  by  uvedený  návrh  bol 

v rozpore so zákonom, ministerstvo takýto návrh postúpi k novému prejednaniu.80

6.1.3 Návštevný poriadok 

Forma vydania návštevného poriadku prešla dlhším vývojom. Podľa účinného stavu 

do  30.  11.  2009  bol  vydávaný  formou  právneho  predpisu  (všeobecne  záväzný 

normatívny akt), bližšie uvedený ako všeobecne záväzná vyhláška. Po určitom vývoji 

bola forma zmenená na opatrenie všeobecnej povahy. Ide o abstraktne-konkrétny akt, 

ktorý konkrétne vymedzuje predmet úpravy, a všeobecne vymedzuje okruh adresátov, 

pre ktorých je záväzný. Opatrenie všeobecnej povahy nie je ani právnym predpisom ani 

rozhodnutím. V rozsudku pod č.j. 1 Ao 1/2005-98, Najvyšší správny súd uviedol, že 

opatrenie  všeobecnej  povahy nemôže nahradzovať podzákonnú normotvorbu ani nad 

rámec zákona ukladať povinnosti,  úlohou OOP tak má byť konkretizácia  povinností 

vyplývajúcich  z konkrétne  daného právneho predpisu.  Nie  je  schopný bezprostredne 

zaväzovať adresátov a nie je možná priama vynútiteľnosť. 

Veľká  novela  dopadla  i na  formu  vydávania  návštevných  poriadkov  a prispela 

k zásadnej zmene v prístupe k tomuto inštitútu. Zmena dopadá na turistické a rekreačné 

80  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 282 a nasl.
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činnosti, ktoré podľa novely už nebudú návštevnými poriadkami regulované. Reguláciu 

týchto oblastí bude mať na starosti zákonná norma, OOP, či rozhodnutia vydané podľa 

ZOPK,  či  iných  právnych  predpisov.  Návštevníkom  a rekreantom  tak  po  novom 

návštevné  poriadky  nestanovujú  žiadne  povinnosti.  Podľa  názoru  autora  komentáru 

k ZOPK  sú  návštevné  poriadky  akýmsi  súborom  informačných  materiálov,  ktoré 

pomáhajú  turistom  lepšie  sa  orientovať  v zákonoch,  OOP,  poprípade  v správnych 

rozhodnutiach, ktoré stanovujú samotné povinnosti81

6.1.4 Zonácia 

Zonáciu  možno  chápať  ako  rozdelenie  územia  národného  parku  podľa  cieľu 

ochrany a stavu  ekosystému.  Pred  účinnosťou veľkej  novely  z roku 2017 platilo  na 

území národných parkov rozdelenie na tri zóny, číselne označené. Nová právna úprava 

platná od júla 2017 zavádza nové vnútorné delenie národných parkov do štyroch zón 

s vlastným pomenovaním: 

a Zóna prírodná – na tomto území prevažujú prírodné ekosystémy a cieľom je 

zachovať a umožniť procesy maximálne obmedzujúce zásahy do vývoja; 

b Zóna prírode blízka – na tomto území sú človekom v menšej miere zasiahnuté 

zmeny  do  pôvodného  ekosystému,  cieľom  je  pôsobiť  zásahmi  človeka 

k navráteniu pôvodného stavu ekosystému; 

c Zóna  sústredenej  starostlivosti  o prírodu -   územie,  do  ktorého  človek 

zasahuje významným spôsobom, a v dôsledku tejto činnosti došlo k významnej 

zmene  v ekosystéme,  cieľom je  zachovanie  zmeneného  stavu,  či  postupnými 

krokmi dosiahnutie zlepšenia stavu ekosystému; 

d Zóna  kultúrnej  krajiny  –  územie,  kde  sa  nachádza  zastavaná  časť,  najmä 

územie obcí a územia, na ktorých je prevaha pozmenených ekosystémov, ktoré 

slúžia k trvalému využitiu ľuďmi.

Novela tiež prináša 15 ročné moratórium (§18 ZOPK), kedy nebude možné po túto 

dobu  (od  prijatia)  meniť  vymedzenie  zóny.  Toto  opatrenie  zvyšuje  právnu  istotu 

81  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 207 a nasl. 
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majetkovo  zainteresovaných  vlastníkov,  vlastniacich  nehnuteľnosť  v tomto  území. 

Výnimka  platí  pre  určité  obce  nachádzajúce  sa  v ochrannom  pásme  Krkonošského 

národného  parku.  Hranice  týchto  zón  musia  byť  vyznačené,  túto  úlohu  plní  správa 

národného parku.8283 Samotný režim zón národných parkov a jeho úprava je obsiahnutá 

v §18a ZOPK. Ustanovenie upravuje režim a spôsob zásahov, ktorý je možno realizovať 

v jednotlivých zónach. V prírodnej zóne je možné realizovať len zásahy, ktoré nie sú 

v rozpore s cieľom ochrany prírody. Zo znenia tohto ustanovenia nám však vyplýva, že 

sú prípustné určité výnimky, kedy je možné realizovať zásahy, pokiaľ sa nimi sleduje 

záujem na ochrane živočíchov,  biotopov, ochrana zdravia osôb, či  ochrana majetku. 

Takýmto  zásahom  je  podľa  §18a  odst.  1  písm.  a)  zabránenie  šírenia  geograficky 

nepôvodných  druhov.  Ďalej  napr.  podľa  §18a  odst.  1  písm.  c)  odstraňovanie 

nepotrebných  stavieb,  či  podľa  ďalších  písmen  napr.  zásahy  za  účelom  ochrany 

populácie  osobitne  chránených druhov rastlín,  či  živočíchov.  Zákon tiež  stanoví,  že 

týmto ustanovením nie sú dotknuté základné ochranné podmienky národných parkov 

podľa §16 ZOPK.84

6.1.5 Kľudové územia 

Systém  vymedzenia  kľudových  území  patrí  k nástrojom  regulujúcim  pohyb 

návštevníkov  národných  parkov.  Ochrana  je  dôležitá  z pohľadu  druhovej  ochrany 

živočíchov  a vzácnych  biotopov,  kde  rušivé  vplyvy  človeka  môžu mať  za  následok 

narušenie hniezdenia, pohybu a rozmnožovania cenných živočíchov, ale i poškodzovať 

vzácnu flóru.  Konkrétne kľudové územie  národných parkov stanoví  MŽP opatrením 

všeobecnej  povahy.  Pre  tieto  striktne  vymedzené  územia  je  dôležitý  režim,  ktorý 

obmedzuje pohyb osôb, pohybovať sa je možné len po trasách, chodníkoch a cestách 

vymedzených  orgánom  ochrany  prírody.  Výnimka  platí  pre  vlastníkov  a nájomcov 

nehnuteľností  slúžiaca  vstupu  na  ich  pozemky, ďalej  tiež  pre  vymedzené  štátne 

a neštátne subjekty.

82  Stejskal. Nová právní úprava národních parků. České právo životního prostředí č.1/2017 str. 22
83  Spôsob vyznačenia stanoví vyhláška. 
84  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 203 a nasl.
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Kľudové územia nie sú viazané na konkrétne zóny národného parku, ale môžu byť 

vyhlásené naprieč všetkými kategóriami zonácie.85 Až do prijatia novely z roku 2017 sa 

nebolo možné voľne pohybovať86 na území prvých zón. Voľný pohyb bolo však pred 

účinnosťou veľkej novely možné obmedziť,  či  zakázať postupom podľa §64 ZOPK, 

zákonodarca  sa  však  rozhodol,  že  bude  možné  využiť  aj  ďalší  špeciálny  zákonný 

prostriedok vymedzením kľudových území.87

6.1.6 Ochranné podmienky 

Chránené  územia  podliehajúce  zvýšenej  ochrane  územia  podľa  ZOPK  majú 

stanovené  určité  obmedzenia  v súvislosti  s  kategóriou  chráneného  územia,  či 

v závislosti na zóne ochrany. Keď sa zameriame na územia národných parkov, tak zo 

zákona nám priamo vyplývajú tzv. základné ochranné podmienky podľa §16 ZOPK. 

Orgán, ktorý má na starosti vyhlásenie chráneného územia môže stanoviť i iné ochranné 

podmienky.  Jedná  sa  o bližšie  ochranné  podmienky,  ktoré  platia  pre  územia 

jednotlivých  národných parkov.88 Bližšie  ochranné podmienky reflektujú  rozdielnosť 

národných parkov, spôsob ochrany ich špecifík, a pomáhajú dotvárať základné ochranné 

podmienky, ktoré platia pre všetky národné parky na území ČR.89 

Vymedzením  základných  ochranných  podmienok  podľa  §16  ZOPK  je  zaistená 

zvýšená ochrana pozemkov na území národných parkov. Ustanovenie dopadá na celé 

územia NP podľa odst. 1, a osobitne potom na nezastavané územia NP (resp. mimo 

zastavané  územia  obcí,  či  zastaviteľné  plochy)  podľa  odst.  2.  Zoznam  v oboch 

odstavcoch  uvedeného  ustanovenia  predstavuje  taxatívny  výpočet  zákazov.  Toto 

ponímanie rozdelenia bolo prijaté veľkou novelou, kedy bolo nutné podľa dôvodovej 

správy reagovať na nové ponímanie zonácie národných parkov a na základe dlhodobých 

cieľov ochrany a starostlivosti  o územia takisto adekvátne reagovať.  Tieto zákazy sú 

reakciou na škodlivosť, či rizikovosť uvedených činností. Dôležitou skutočnosťou je, že 

85  Stejskal. Nová právní úprava národních parků. České právo životního prostředí č.1/2017 str. 28
86  Mimo ciest vyznačených orgánom ochrany prírody 
87  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 198
88  Bližšie ochranné podmienky Národného parku České Švajčiarsko (§16a ZOPK),Krkonošského 

národného parku (§16b ZOPK), Národného parku Podyjí a jeho ochranného pásma (§16c ZOPK), 
Národného parku Šumava (§16d ZOPK),

89  Bližšie ochranné podmienky jednotlivých NP, viď kap. 7
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tieto  zákazy  nemajú  absolútnu  povahu,  nie  sú  neprekročiteľné,  či  neprelomiteľné. 

Postupom podľa §43 ZOPK je orgán ochrany prírody oprávnený v určitých prípadoch 

povoliť  výnimku.  Predovšetkým  by  malo  ísť  o situáciu,  kedy  iný  verejný  záujem 

výrazne  prekračuje  záujem  na  ochrane  prírody.  Táto  výnimka  bude  najčastejšie 

vydávaná formou rozhodnutia v správnom konaní.90 

Ďalšou  otázkou  je  ochrana  súkromného  vlastníctva,  či  už  ide  o prístup 

k nehnuteľnostiam,  napr.  môže  ísť  o vjazd  motorového  vozidla,  či  činnosť  inak  na 

území NP podľa §16 ZOPK ČR, či bližšími ochrannými podmienkami zakázanú. Túto 

otázku riešil MS v Prahe vo svojom rozsudku zo dňa 14.12.2004, č.j. 10 Ca 184/2003, 

ktorý uviedol, že vlastníctvo pozemkov nezakladá právny nárok na povolenie aktivít, 

ktoré sú v rozpore so základnými ochrannými podmienkami podľa §16 ZOPK.91

6.2 Právne a koncepčné nástroje na Slovensku

Územná  ochrana  prírody  a krajiny  je  vymedzená  v časti  tretej  zákona  o ochrane 

prírody a krajiny.  Táto  tretia  časť sa  delí  na štyri  hlavy.  V prvej  hlave  sú upravené 

podmienky územnej ochrany prírody a krajiny. Druhá je zameraná na druhovú ochranu 

prírody a krajiny. Tretia hlava upravuje podmienky ochrany drevín, a nakoniec štvrtá 

hlava  sa  venuje  procesnej  stránke  ochrany  osobitne  chránených  území.92 Územná 

ochrana, vrámci ktorej je vykonávaná ochrana, sa snaží regulovať vybrané činnosti na 

konkrétnom  území  najmä  na  základe  zákazov,  poprípade  činností  podmienených 

súhlasom štátneho orgánu ochrany prírody. Zákonodarca navyše v určitých prípadoch 

uvádza  výnimky  na  základe  zákonného  podkladu.  Výnimka  môže  byť  udelená  na 

základe individuálneho správneho aktu, rozhodnutia o udelení výnimky, či o povolení 

výnimky  zo  zákazu.  Pokiaľ  osoba  vybočí  z predmetu  alebo  vykonáva  činnosť 

nevymedzenú v povolení (tj. faktický výkon zakázanej činnosti bez výnimky), môže sa 

dopustiť priestupku, či iného správneho deliktu, a v tomto prípade sa bude postupovať 

podľa siedmej časti zákona o ochrane prírody. 

90  Postupom podľa časti 2. a 3. SpŘ
91  Vomáčka. Zákon o ochrane přírody a krajiny. Komentář, str. 168 a nasl. 
92  Napr. formy vyhlasovania, zmien či zrušenia ochrany
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Ustanovenie §11 tohto zákona nám stanovuje, že na Slovensku platí päť stupňov 

ochrany.  Zvyšovanie  stupňa  ochrany  je  priamo  úmerné  zvýšeniu  či  sprísneniu 

ochranných  podmienok.  Stupne  ochrany sú  zoradené  hierarchicky  a platí  pre  ne,  že 

regulácia vo vyššom stupni plne reflektuje reguláciu v nižšom stupni ochrany a pridáva 

ďalšie  obmedzenia,  či  zákazy.  V poradí  ďalšie  ustanovenia  sa  venujú  jednotlivým 

stupňom ochrany nasledovne: 

a Prvý stupeň ochrany (§12) – od 1. decembra 2007 boli  z tohto ustanovenia 

vypustené  osobitné  podmienky  územnej  ochrany  a zákonodarca  určil,  ako 

uvádza  prvá  veta  odst.  1  tohto  ustanovenia,  že  na  celom „území  Slovenskej 

republiky platí  prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný 

právny predpis vydaný na jeho základe nestanovuje inak.“93 Pre územie v prvom 

stupni  ochrany  tak  platia  podmienky  ochrany  prírody  a krajiny  vyplývajúce 

z ustanovení § 3 až §10 tohoto zákona. 

b Druhý stupeň ochrany (§13) – toto ustanovenie taxatívne vymenováva činnosti 

zakázané na území, kde platí druhý stupeň ochrany. Jedná sa najmä o činnosti, 

ktoré  môžu  negatívne  ovplyvniť  krajinný  ráz.  Tieto  činnosti  sa  týkajú  napr. 

používania  dopravných  prostriedkov  na  určených  miestach.  Výnimku  môže 

povoliť  štátny  orgán  ochrany  prírody  alebo  môže  byť  výnimka  udelená 

v správnom  konaní  podľa  správneho  poriadku .  Taktiež  toto  ustanovenie 

obsahuje výnimku vjazdu alebo státia motorového vozidla ex lege podľa ods.3. 

Jedná  sa  napr.  o výnimky  pre  vlastníkov  pozemkov  pri  obhospodarovaní,  či 

prístupu  na  pozemok.  Podľa  druhého  stupňa  poväčšine  postupujeme  pri 

ochrane ochranného pásma chránených stromov. 

c Tretí stupeň ochrany (§14) – tento stupeň ochrany sa uplatňuje najmä na území 

národných parkov, zón C chránených území,  chránených areálov,  chránených 

krajinných prvkov a ochranných pásiem chránených území so štvrtým stupňom 

ochrany.  Činnosti,  ktoré  na  týchto  územiach  zákonodarca  zakazuje  majú 

poväčšine  oporu  v medzinárodných  štandardoch  upravujúcich  obdobnú 

kategóriu  chránených  území.  Príkladom  takéhoto  obmedzenia  je  zákaz 

„pohybovať  sa  mimo  vyznačeného  turistického  chodníka  alebo  náučného 
93 §12 veta prvá, zák. č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny Dostupné online [Cit. 10. 5. 2020]:  
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/54225/1/2
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chodníka za hranicami zastavaného územia obce“94 ale i napr.  „ ...vykonávať 

horolezecký  alebo  skalolezecký  výstup,  skialpinizmus  alebo  iného  športové 

aktivity  za hranicami zastavaného územia“.95 Ak je však chráneným územím 

národný park,  tak zákaz takejto  činnosti  možno určiť  v návštevnom poriadku 

konkrétneho  národného  parku.  Tu  návštevný  poriadok  TANAP-u  stanovuje 

napr.  možnosť  vykonávať  horolezecký,  či  iný  výstup  mimo  značených 

turistických chodníkov členom horolezeckých zväzov.96

d Štvrtý stupeň ochrany (§15) – postup uplatňovania ochrany podľa tohto stupňa 

sa  aplikuje  najmä  „v zónach  B  chránených  území,  na  územiach  chránených 

areálov,  chránených  krajinných  prvkov,  prírodných  rezervácií,  národných 

prírodných  rezervácií,  prírodných  pamiatok,  národných  prírodných  pamiatok 

a vyhlásených  ochranných  pásiem  chránených  území  v piatom  stupni 

ochrany.“97 Tento  stupeň  ochrany  je  dôležitý  pre  zachovanie  cenných 

prírodných  lokalít  pri  uplatňovaní  dôsledného  managementu  pre  vylúčenie 

určitých činností. 

e Piaty  stupeň  ochrany  (§16) –  je  najvyšším  stupňom  ochrany  na  území 

Slovenska.  Uplatňuje sa v najcennejších biotopoch,  v takých,  kde sa vylučuje 

pôsobenie ľudských zásahov. Často sa takéto územia označujú ako bezzásahové 

zóny,  kde  sú  biotopy  ponechané  samovoľnému  vývoju.98 Niekedy  však 

dochádza  k zásahom  i v takomto  území,  príkladom  je  ťažba  dreva  v Jánskej 

doline, kde sa jedná o úmyselnú ťažbu na základe programu starostlivosti, i keď 

novela od 1.1.2020 zakazuje plošné výruby lesov v národných parkoch.

6.2.1 Zonácia SR 

Jedným  z cieľov  ochrany  prírody  na  Slovensku  je  sprehľadniť  systém  ochrany 

prírody. Za týmto účelom si Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky 

94  §14 ods. 1 písm. c) zák. č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny
95  §14 odst. 1 písm d) zák. č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny
96       Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom  
          poriadku Tatranského národného parku: Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
          http://www.james.sk/articles.asp?pageid=27&id_dependency=1843
97  Mučková. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár, str. 129
98  Mučková. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár, str. 99 a nasl.
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do roku 203099 stanovila niekoľko cieľov, okrem iného aj „V prípade národných parkov 

sa prehodnotenie zabezpečí najneskôr do roku 2024. Jadrovú zónu budú tvoriť územia 

bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy 

každého národného parku a 75 % tejto rozlohy do roku 2030. V národných parkoch, 

kde si predmet ochrany bude vyžadovať starostlivosť človeka, môže mať bezzásahové 

územie aj menej ako 50 % rozlohy národného parku.“100

 Na  Slovensku  sa  zonácia  chránených  území  podarila  zaviesť  na  území  dvoch 

národných parkov.  Ide o Národný park Slovenský raj  a Pieninský národný park.  Na 

území NP Slovenský raj  bola  zonácia  schválená v júni  2016 po dvojročnom období 

rokovaní vlastníkov lesných pozemkov, samospráv či ďalších subjektov. Do doby než 

vstúpila táto úprava do platnosti sa presadzoval na území tohto národného parku systém 

maloplošných chránených území. Územie je rozdelené na 4 zóny (zóna A, B, C, D):

 zóna A – bezzásahový režim managementu územia 

 zóna B – územie, kde je snaha presadiť lesné hospodárstvo do prírode blízkeho 

stavu 

 zóna C – územie, v ktorom prebieha bežné hospodárenie 

 zóna D – intravilány obcí (zastavané územia obcí a priľahlé územia).

      Snaha  v zóne  B  je  postupnými  ľudskými  zásahmi  vrátiť  prirodzené  hodnoty 

prostredia  a začleniť  toto  územie  do  zóny  A.  V NP Slovenský  raj  pristúpili  orgány 

ochrany  ku  kroku,  ktorým  zväčšili  najprísnejšiu  zónu  ochrany  v posledný  rokoch 

približne o štvrtinu, i keď prišlo k zmenšeniu územia NP o niekoľko hektárov.101

V Pieninskom  národnom  parku  je  vymedzenie  zón  vyhláškou  Ministerstva 

životného  prostredia  č.  319/2004  Z.z.,  zriadením  zonácie  boli  zrušené  maloplošné 

chránené územia ako NPR Prielom Dunajca,  NPR Prielom Lesníckeho potoka, NPR 

Haligovské skaly. Jednotlivé zóny majú nasledujúcu výmeru102: 

 zóna A (5. stupeň ochrany) – 7,4 % 

 zóna B (4. stupeň ochrany) – 22,3 % 

 zóna C (3. stupeň ochrany) – 68,8 % 

99  Envirostratégia 2030, Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: https://www.minzp.sk/iep/strategicke-
materialy/envirostrategia-2030/

100  Chránené územia. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:  https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?
id=121&print=yes

101  Úspešná zonácia národného parku Slovenský raj. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:  
http://www.sopsr.sk/web/?cl=20236

102  Celková výmera Pieninského národného parku je 3749,62 ha. 
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 zóna D (2. stupeň ochrany) – 1,5 %.

Najzachovalejšia z pohľadu rozsahu zmien je zóna A, kde prevládajú pôvodné, či 

ľudskou činnosťou pomerne  málo zmenené  biotopy.  Tieto  územia  patria  do piateho 

stupňa  ochrany.  Zóna  B  predstavuje  biotopy  národného,  či  európskeho  významu 

s cieľom chrániť prirodzené procesy a druhy sa tu vyskytujúce. Na tomto území platí 

štvrtý stupeň ochrany, a súčasne toto územie tvorí ochranné pásmo zóne A. V zóne C sú 

vyčlenené územia čiastočne ovplyvnené ľudskou činnosťou, ale i tak sú tieto územia 

významné  z hľadiska  územného  systému  ekologickej  stability.  Platí  tu  tretí  stupeň 

ochrany.  Cieľom  zóny  D  je  zachovať  rozptýlené  ekosystémy,  ktoré  sú  významné 

z hľadiska biologickej a ekologickej stability s unikátnymi formami osídlenia. Súčasťou 

zóny D sú časti sídiel ako Červený Kláštor, Lechnica, Haligovce a Lesnica. Na tomto 

území platí druhý stupeň ochrany. 103

6.3 Právne a koncepčné nástroje ochrany prírody v USA

Ochrana prírody v USA má dlhoročnú tradíciu.  Spočiatku zabezpečovali  ochranu 

z dnešného  pohľadu  osobitne  chránených  území  rôzne  inštitúcie,  resp.  agentúry 

v postavení samostatných subjektov. Správa národných parkov (NPS) bola založená už 

25.  augusta  roku  1916.  Táto  inštitúcia,  ktorej  poslaním  je  okrem  iného  aj  správa 

národných parkov, je jednou z najprepracovanejších inštitúcií v oblasti ochrany prírody 

na svete. Jej pôsobnosť bola založená tzv. „Organic Act“ v roku 1916, ktorý obsahoval 

ustanovenie o potrebe vytvorenia inštitúcie ochraňujúcej prírodné a historické cennosti, 

a zaistiť  na  osobitne  chránených  územiach  divoký  život,  ktorý  bude  zachovaný  pre 

budúce  generácie.  Základným  účelom  malo  byť  spojenie  prístupu  ochrany  prírody 

a aktívneho trávenia času ľudí. Z dnešného pohľadu by sme mohli o tejto snahe hovoriť 

ako o udržateľnom turizme. Tento dômyselný systém funguje až dodnes a tvorí značnú 

časť príjmov jednotlivých parkov. 

Zaujímavým  faktom  sa  javí  postavenie  Správy  národných  parkov,  ktorá  bola 

zriadená a dodnes spadá pod Ministerstvo vnútra. Dôležitú úlohu v rôznych procesoch 

103  Zonácia PIENAP-u. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: http://pienap.sopsr.sk/sprava-np/zakladne-
udaje/zonacia-np/
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tak  začal  zohrávať  minister  vnútra  a aparát  jemu  podriadený,  ktorý  mal  právomoc 

uplatňovať  pravidlá  a vykonávať  predpisy  nevyhnutné  pre  riadne  užívanie  a správu 

národných  parkov,   ďalších  pamiatok  a rezervácií  spadajúcich  do  pôsobnosti  NPS. 

Ministrovi  taktiež  vyplývalo  právo  rozhodovať  vo  veciach  výrubu  a selekcie 

napadnutého dreva, či obmedzenia výskytu nepôvodných druhov živočíchov či rastlín. 

Má na starosti  i povoľovacie procesy,  týkajúce  sa prenájmu,  či  v určitých prípadoch 

i árendové oprávnenie k využívaniu pôdy. Všetky tieto procesy sú pomerne dôsledne 

posudzované  najmä  s ohľadom  na  primárny  voľný  prístup  verejnosti.  K uzavretiu 

takýchto  zmlúv  je  možné  pristúpiť  samozrejme  až  vtedy,  ak  nedôjde  k rozporu 

s primárnym zmyslom existencie národných parkov a iných chránených území.  Tieto 

zmluvné vzťahy však pri stanovení dĺžky trvania nemôžu presiahnuť maximálnu možnú 

dobu trvania, a to 30 rokov. Organic Act tak dáva širokú právomoc NPS presadzovať 

management  ochrany,  ktorý  považuje  za  najlepší  z pohľadu  ochrany  životného 

prostredia na federatívnej úrovni.

S odstupom  storočia  sa  pozeráme  na  tento  akt  aplikácie  práva  ako  na  naozaj 

flexibilnú  úpravu,  ktorá  dostatočne  reflektuje  zmenu  niektorých  aspektov  vnímania 

prírody,  a zároveň  vyvažuje  mieru  neutíchajúceho  turizmu  a takmer  nedotknutej 

prírody.104105 

Popri  starostlivosti  NPS  o národné  parky  vyplývajúcej  z príslušných  právnych 

predpisov je veľmi poučnou práve informačná a vzdelávacia činnosť, ktorou je možné 

získať  a vytvárať  občiansku  spoločnosť  s cieľom  trvalej  starostlivosti  o prírodu. 

Návštevníci  a záujemci  sa  tak  dozvedia  o týchto  územiach  viac  informácii  priamo 

z prvej  ruky,  a často  sa  niektorí  z nich  stanú  dobrovoľnými  strážcami  prírody  či 

nadšenými sprievodcami. 

Čo  sa  týka  zonácie,  tú  národné  parky  v USA  nepoznajú.  Národné  parky 

nepodliehajú  zonácii  v zmysle chápania zonácie  v ČR, či  na Slovensku.  I tu  nastáva 

úloha  pre  NPS,  kde  spolu  s jednotlivými  štátmi  federácie  pracujú  na  vytvorení 

104  How National Park Law Really Works, 2015, Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=2131&amp;context=law_faculty_scholarship

105 The Problem of Statutory Detail in National Park Establishment Legislation and its Relationship to 
Pollution Control Law, 1997. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]:  
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1525&context=facpub
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ochranných  pásiem,  ktoré  budú  v prípade  potreby  plniť  funkciu  tzv.  nárazníkových 

zón.106

106  Pelc. Organizace ochrany přírody v USA: poučení pro Evropu? Ochrana přírody 3/2012. Dostupné 
online [Cit. 30. 6. 2020]:  https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/
organizace-ochrany-prirody-v-usa-pouceni-pro-evropu/
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7 Vybrané národné parky v ČR, na Slovensku a v USA

7.1 Krkonošský národní park (KRNAP) 

Krkonošský  národní  park  je  najstarším  národným  parkom  na  území  Českej 

republiky.  Bol vyhlásený dňa 17. mája 1963 vládnym nariadením č.  41/1963 Sb.,  o 

zriadení Krkonošského národního parku. K znovuvyhláseniu národného parku došlo s 

prijatím  veľkej  novely  z  roku  2017  skrz  §15b  ZOPK  ČR.107 Správa  Krkonošského 

národního  parku  sídli  vo  Vrchlabí.  Podľa  stavu  parku  k  roku  1990  bolo  až  75% 

chránených  území  poškodených,  a  KRNAP  tak  bol  zaradený  k  jedenástim 

najohrozenejším  národným  parkom  sveta.  Rozloha  Krkonošského  národného  parku 

vrátane  jeho ochranného  pásma je  547,87 km².108 Ide  o  najvyššie  pohorie  v  Českej 

republike  s  mimoriadnou  rozmanitosťou  fauny  a  flóry,  čím  predstavujú  jedno  z 

najvýznamnejším  centier  geobiodiverzity  v  strednej  Európe.  Krkonoše  sú 

charakteristické arkto-alpínskou tundrou, čím tvoria ostrov severskej a vysokohorskej 

prírody uprostred Európy. Nachádza sa tu pomerne vysoký podiel glaciálnych reliktov, 

čiže severských druhov organizmov ako napríklad Ostružiník moruška, Vŕba bylinná 

alebo Všivec krkonošský.  Rozmanitosť  fauny a flóry súvisí  so zemepisnou polohou 

Krkonoš. Ide o križovatku,  cez ktorú sa prevaľujú vzduchové masy z Atlantiku aj z 

Arktídy. Mnohé rastlinné aj živočíšne druhy sa sťahovali a stále sťahujú v smere týchto 

vzduchových más.109 

7.1.1 Zonácia a kľudové územia KRNAPU

Zonácia územia národného parku je bezpochyby nutným predpokladom smerujúcim 

k dosiahnutiu ekologickej stability územia. 

Taktiež  v Krkonošskom  národním  parku  prišlo  k veľkej  zmene.  Od  1.  7.  2020 

vstúpila v platnosť nová zonácia územia. Nemení sa v zmysle územných zmien, ale do 

107  Vomáčka, Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 159-160
108  Prírodné pomery. Dostupné online [Cit. 15. 5. 2020]: https://www.krnap.cz/prirodni-pomery/
109  Krkonošský národní park. Dostupné online [Cit. 15. 5. 2020]:  

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=prirodni_pomery&site=NP_krkonose_cz
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popredia  vystupuje  iné  ponímanie  zonácie,  tzv.  managementové.  Toto  ponímanie 

stanovuje  štyri  zóny  ochrany  s ohľadom  na  konkrétne  ciele.  Managementové 

smerovanie ochrany kladie  dôraz na správcu daného územia a určuje ako sa v danej 

lokalite  správať.  Dané označenie  nám taktiež  stanovuje  v akom stave  sa  príroda  na 

tomto vymedzenom území nachádza s ohľadom na predpokladaný budúci stav.110 Ako 

aj iné prijaté zonácie, jej úlohou nie je regulácia pohybu osôb, tá prechádza pod pojem 

kľudové územia.111 

7.2 Národní park Šumava 

Oblasť  Šumavy,  ako  vzácna  časť  územia,  bola  vyhlásená  za  Chránenú  krajinnú 

oblasť v roku 1979 výnosom Ministerstva školstva a  kultúry č.  53855/63 z dňa 27. 

decembra  1963.  O  takmer  30  rokov  neskôr  bola  v  porevolučnej  eufórií  časť  tohto 

územia dňa 20. marca 1991 nariadením vlády č. 163/1991 Sb. vyhlásená ako Národní 

park Šumava. K znovuvyhláseniu Národního parku Šumava došlo veľkou novelou z 

roku 2017 prostredníctvom §15d ZOPK ČR.112 V období vzniku národného parku bolo 

toto  územie  takmer  úplne  neprebádané,  pre  vedcov  veľmi  ťažko  prístupné,  a  to  z 

dôvodu jeho cezhraničnej polohy a vtedajším vojenským obvodom. Postupne dochádza 

k rozširovaniu oblasti ponechanej bez zásahu človeka, ktorá dnes dosahuje vyše 15 000 

ha.  Takéto  územie  spolu  s  Národným  parkom  Bavorský  les  predstavuje  najväčšie 

územie  bez  zásahu  človeka  v  strednej  Európe.  Vďaka tomuto  prístupu  sa  tu  počas 

obdobia, kedy je Šumava národným parkom, zvýšila rozmanitosť fauny a flóry. Ďalej je 

tento národný park lesom, ktorý vznikal z prirodzenej obnovy, čiže jeho súčasťou sú 

stromy, ktoré majú 300, niektoré dokonca takmer 600 rokov. Prevažuje tu zastúpenie 

smreka. So zmenami štruktúry ekosystému súvisí aj meniaca sa druhová rozmanitosť. 

Momentálne je v Národnom parku Šumava len nízky počet Tetrova hoľniaka, naopak 

Tetrov hlucháň je druh, ktorý sa tu znovu usídlil, taktiež ako Vlk európsky.113

110  Vyhláška o vymedzení zón ochrany prírody Krkonošského národného parku. Dostupné online [Cit. 
20.7. 2020]: https://www.krnap.cz/zonace-v-otazkach-a-odpovedich/

111  Nová zonácia KRNAP-u. Dostupné online [Cit. 20. 7. 2020]:  https://www.krnap.cz/aktuality/tz-
novinky-v-krnap-nova-zonace-klidova-uzemi-novy-navstevni-rad-krnap-a-zmena-znaceni-cyklotras/

112  Vomáčka, Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 163-164
113  Hubený. Pětadvacítka. Časopis Ochrana přírody 2/2016, strana 3-5
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7.2.1 Zonácia a návštevný poriadok NP Šumava

Zonácia územia Národního parku Šumava sa od roku 1992 posunula od ponímania 

pohybu verejnosti smerom k definícii rozsahu hospodárenia. Pokým úprava v roku 1992 

definovala  I.  zóny  ako  územia  verejnosti  prístupné  len  po  značených  chodníkoch, 

dnešná  úprava  reflektuje  režim  hospodárenia.  Dnes  tak  vzťah  vstupu  verejnosti 

neposudzujeme podľa zonácie,  ale používame pojem kľudové územie.  Nová zonácia 

platí pre územie NP Šumava od 1. 3. 2020 a doslova tak udáva rámec pre rozčlenené 

územia na nasledujúcich 15 rokov. Zonácia územia114 bola nakoniec presadená i napriek 

počiatočnému nesúhlasu zástupcov obcí či krajov. Podarilo sa však nájsť spoločnú cestu 

a tak vymedziť územia divokej prírody vo výmere 27,7 % územia parku, zóny prírode 

blízkej 24,5 % rozlohy parku, zóny sústredenej starostlivosti 46,6% a zóny kultúrnej 

krajiny 1,2 %.115 Dôležitú úlohu bude naďalej plniť aj ochranné pásmo, ktorého úlohu 

plní územie CHKO Šumava.

Úlohou návštevného  poriadku  je  prispôsobiť  turistický  ruch podmienkam tohoto 

cenného územia. Turistické využitie územia NP Šumava je všestranné, a preto náležitá 

úprava je bez pochyby dôležitá. Z výpočtu obmedzení odkazujúcich na zákonné normy, 

či opatrenia všeobecnej povahy rozlišujeme opatrenia pre celé územie národného parku, 

akým  je  zákaz  používania  ohňostrojov,  či  používanie  zábavnej  pyrotechniky, 

a opatrenia  stanovujúce  obmedzenia  mimo  zastavaných  území  obcí.  Takýmto 

obmedzením je jazda na koni, či bicykli mimo cesty alebo miestnej komunikácie.116

7.3 Národní park Podyjí

Národní  park  Podyjí  bol  vyhlásený  ku  dňu  1.  júla  1991  nariadením  vlády  č. 

164/1991 Sb., ktorým sa zriaďuje Národní park Podyjí a stanovujú sa podmienky jeho 

ochrany.117 Rozprestiera sa na území dvoch štátov - Česka a Rakúska, a jeho celková 

114  Podrobnejšie k zonácii viď kapitola 5.
115  Nová zonace NP Šumava. Dostupné online [Cit. 10. 5. 2020]: https://www.npsumava.cz/plati-nova-

zonace-narodniho-parku-sumava/
116  Návštevní pořádek NP Šumava. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  https://www.npsumava.cz/wp-

content/uploads/2020/07/navstevni_rad_np_sumava.pdf
117  Vomáčka, Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 162
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rozloha je 77 km², z toho NP Podyjí sa rozprestiera na území s rozlohou 63 km² v údolí 

rovnomennej rieky. Tento národný park je výnimočný tým, že nie je vôbec osídlený a 

nenachádzajú  sa  tu  žiadne  verejné  komunikácie,  iba  turistické  chodníky.118 

Najrozšírenejším  biotopom  Národného  parku  Podyjí  je  les.  Tvorí  až  85%  územia. 

Hlavným cieľom starostlivosti je ponechanie lesa samovoľnému vývoju. Pri vyhlásení 

Národného parku takéto územie tvorilo len 20% celkového územia, dnes je to takmer 

50%.  Fauna  a  flóra  v  Podyjí  zahŕňa  druhy,  ktoré  postupne  miznú  z  celej  Európy. 

Takými  sú  napríklad  Lykovec  voňavý,  Jasoň  chochľačkový  a  mnohé  ďalšie.  Kvôli 

týmto  ohrozeným  druhom je  dôležité  lesy  presvetľovať,  čo  je  v  rozpore  s  plánom 

starostlivosti o národný park. Preto sú lesy rozdelené do dvoch kategórií - tie, ktoré sú 

ponechané  bez  zásahu  človeka  a  tie,  ktoré  sú  cielene  presvetľované  kvôli  ochrane 

ohrozených druhov.119

7.3.1 Bližšie ochranné podmienky a zonácia NP Podyjí

Od 1. januára 2020 platí na území Národného parku Podyjí nová zonácia. Podľa 

cieľov  ochrany, stavu  ekosystémov  a spôsobu  starostlivosti  rozlišujeme  štyri  zóny 

namiesto  troch.  Pri  posudzovaní  územia  bolo  prihliadané  i na  stav  a princípy 

starostlivosti v Národnom parku Thayatal120 V súčasnosti tvorí prvá zóna (prírodná) 37 

% územia národného parku. Cieľom je toto bezzásahové územie rozšíriť na 66,9 % 

v nasledujúcich rokoch. Zónu kultúrnej krajiny tvorí 0,1% územia. Dôležité taktiež je, 

že  nová  zonácia  by  mala  platiť  najmenej  15  rokov,  čo  by  malo  mať  za  následok 

skvalitnenie prírodného prostredia. 

Bližšie ochranné podmienky sú stanovené v §16c ZOPK. Národný park Podyjí 

je  špecifický  prevádzkou  vodnej  elektrárne  Vranov  nad  Dyjí.  Prevádzkovateľ  je 

povinný zaisťovať ekologicky únosný režim prietoku na rieke Dyje. Táto podmienka je 

špecifická,  pretože je  formulovaná ako povinnosť a nie,  ako väčšina podmienok,  vo 

forme zákazu.  Povinnosť  prevádzkovateľa  musí  byť  splnená  i pri  vydávaní  a zmene 

118  Kos, Lazárek, Národní park Podyjí, https://www.nppodyji.cz/knihy-a-brozury
119  Reiterová, Škorpík a kol. Národní park Podyjí – dvacet pět let na cestě. Časopis Ochrana přírody, 

ročník 71, číslo 5, rok 2016, strana 2-7
120  Národný park Thayatal sa nachádza na území Rakúska na hraniciach s ČR, je susedným parkom 

s NP Podyjí.
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rozhodnutí  o povolení  nakladaní  s vodami.121 Účelom tejto  povinnosti,  je  zabránenie 

degenerácii brehov v dôsledku zmien hladiny vodného toku.122

7.4 Národní park České Švýcarsko 

Národní  park  České  Švýcarsko  vznikol  ako  jediný  v  Českej  republike  priamo 

samostatným  zákonom  č.  161/1999  Sb.,  ktorým  sa  vyhlasuje  Národní  park  České 

Švýcarsko s účinnosťou od 1. januára 2000.123 Rozprestiera sa na území dvoch štátov - 

Česka  a  Nemecka  a  spoločne  sa  nazýva  Českosaské  Švýcarsko  alebo  tiež  Labské 

pískovce. Jeho celková rozloha je 170 km², pričom 80 km² sa nachádza na území Českej 

republiky.  Správa  národného  parku  sídli  v  Krásnej  Lípe.  Českosaské  Švýcarsko  je 

najrozsiahlejším  pieskovcovým  územím  v  Európe.  Nachádza  sa  tu  typický  reliéf 

kvádrových pieskovcov, na ktorý sú viazané špecifické ekologické podmienky určujúce 

biodiverzitu. Unikátny kaňon rieky Labe predstavuje miesto s najvyššou biodiverzitou. 

Národní park České Švýcarsko je ďalej typický vysokou mierou zalesnených území a 

minimálnym osídlením.124 Výnimočné je svojim hlavným predmetom ochrany, ktorým 

je neživá príroda,  aj  napriek tomu, že plán starostlivosti  má za hlavný cieľ ochranu 

celých ekosystémov a v nich prebiehajúcich prírodných procesov.125

7.4.1 Bližšie ochranné podmienky a zonácia NPČS

Ako u iných národných parkov, i v prípade Národního parku České Švýcarsko, je 

bližším ochranným podmienkam venovaný jeden z paragrafov ZOPK. V tomto prípade 

ide o §16a ZOPK. Bližšie ochranné podmienky sú špecifické pre každý národný park. 

Ustanovenie  je rozdelené na tri  odstavce taxatívne  vyjadrujúce zakázané činnosti  na 

území celého parku, na území mimo zastavané územia a činnosti naviazané na udelený 

121 Podľa § 8 Vodného zákona
122 Vomáčka, Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 196
123 Vomáčka, Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 158
124 Příroda a krajina Českosaského Švýcarska. Dostupné online [Cit. 10. 5. 2020]:  https://www.npcs.cz/

priroda-krajina-ceskosaskeho-svycarska
125 Härtel, Benda, Nagel a kol. Patnáct let národního parku České Švýcarsko – čtvrstoletí národního 

parku Saské Švýcarsko. Časopis Ochrana přírody, ročník 70, číslo 1, rok 2015, strana 3-5
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súhlas  udelený  orgánom  ochrany  prírody.   Špecifický  je  deň  účinnosti  tohto 

ustanovenia, ktorý je rozdielny od väčšiny novelizovaných ustanovení.126

Na  celom  území  národného  parku  je  zakázaný  akýkoľvek  zásah  do  skalných 

útvarov. Poznáme však zákonom stanovenú výnimku, a to pokiaľ by bol bezprostredne 

ohrozený  ľudský  život,  zdravie,  či  by  mohla  vzniknúť  škoda  na  majetku  značného 

rozsahu.127 Nevyhnutné je naplnenie podmienky bezprostrednosti. Na území národného 

parku je ďalej  zakázané umiestňovať informačné,  reklamné a propagačné zariadenia. 

Keďže je tento zákaz súčasťou odst.  3 §16a ZOPK, patrí  do činností  podmienených 

súhlasom orgánu ochrany prírody. Z toho vyplýva,  že umiestniť  takéto zariadenie je 

možné so súhlasom Správy NP.128

K určitej  zmene prišlo  k 4.  marcu  2020,  kedy nadobudli  účinnosť  dve  opatrenia 

všeobecnej  povahy  o stanovení  kľudových  území,  vydané  Ministerstvom  životného 

prostredia.  Kľudové  územia  nahradzujú  po  novom  prvé  zóny  národného  parku. 

Z pohľadu turizmu sa však nič  nemení,  a tak z dôvodu vysokého štandardu ochrany 

bude  naďalej  v týchto  územiach  povolený  pohyb  len  po  vyznačených  turistických 

chodníkoch.  Kľudové  územia  v tomto  národnom  parku  predstavujú  zhruba  16  % 

celkovej rozlohy parku.129

7.5 Tatranský národný park

Tatranský národný park bol vyhlásený dňa 18.  decembra 1948. Ide o najväčší  a 

zároveň najstarší národný park na Slovensku. Súčasné hranice TANAP-u a ich ochranné 

pásmo boli upravené Nariadením vlády SR č. 58/2003 zo dňa 5. februára 2003. Jeho 

rozloha  je  73  800  ha,  ochranné  pásmo  tvorí  30  703  ha,  celková  dĺžka  všetkých 

turistických chodníkov národného parku je 600 km. Tatranský národný park tvoria dva 

podcelky a to Západné a Východné Tatry,  ktorých súčasťou sú Vysoké a Belianske 

Tatry. Sídlo správy národného parku je vo Svite a v Liptovskom Mikuláši. V roku 1993 
126 Ustanovenie §16a vstúpilo v účinnosť 1. januára 2018. 
127  Škoda značného rozsahu nie je v ZOPK definovaná. Najbližším vymedzením tak je §138 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, uvádzajúci pojem škoda značná, ktorá činí sumu dosahujúcu najmenej 
500 000 Kč. 

128 Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 190 a nasl. 
129 Národní park má nově stanovená klidová území. Národní park České Švýcarsko a Chráněná krajinná 

oblast Labské pískovce. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: https://www.npcs.cz/narodni-park-ma-
nove-stanovena-klidova-uzemi
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bol Tatranský národný park zaradený do svetového prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO.  Je  tiež  súčasťou  európskej  sústavy  NATURA  2000,  ktorej  cieľom  je 

zachovanie  biodiverzity  ochranou  ohrozených  a  vzácnych  rastlín,  živočíchov  a 

biotopov,130 akými  sú  porasty  kosodreviny,  plesnivec  alpínsky,  kamzík  vrchovský 

tatranský,  medveď  hnedý,  orol  skalný  alebo  svišť  tatranský.  Z  geomorfologického 

hľadiska  sú  Vysoké Tatry  jedinečné  svojim dynamickým vývojom vzhľadom k ich 

relatívne  mladému  veku.  Sú  najčlenitejším  pohorím  Slovenska  a  najvyšším  vrámci 

karpatského oblúka dlhého 1200 km. Sú jedinečné veľkým množstvo vodopádov a plies 

ľadovcového pôvodu.131

7.5.1 Zonácia a návštevný poriadok TANAP-u

Na rozdiel od progresívneho vnímania a presadzovania zonácie na území národných 

parkov v Českej  republike  sa na území  TANAP-u zonáciu  po dlhoročných snahách 

presadiť nepodarilo. Kameňom úrazu sa stali viaceré okolnosti a Ministerstvo životného 

prostredia  uvádza,  že  prijatiu  zonácie  v TANAP-e bude musieť  predchádzať  prijatie 

nového zákona o ochrane prírody a krajiny.  Tento scenár požadujú neštátny vlastníci 

pozemkov, ktorí zatiaľ úspešne blokujú iniciatívu prijatia zonácie. Prijatie zonácie by 

podľa  nich  znamenalo  výraznejšie  obmedzenie  hospodárenia  najmä  v lesných 

spoločenstvách  a s tým  spojené  nedostatočné  kompenzácie  za  škodu  spôsobenú 

znížením  rozsahu  hospodárenia.  Správa  TANAP-u  spolu  s  ochranármi  si  však 

uvedomuje  význam  tohto  kroku  a faktu,  že  prijatie  zonácie  v najstaršom  národnom 

parku na Slovensku by tak mohlo do budúcnosti priniesť väčší optimizmus k prijatiu 

zonácie i v iných národných parkoch.132 

Návštevný poriadok je špecificky prispôsobený povahe územia, ktoré upravuje. Má 

povahu všeobecne záväznej vyhlášky vydanej Krajským úradom. Podľa ustanovenia § 2 

VZN 1/1999: „upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o 

rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného 

130  TANAP – základné informácie. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-43/zakladne-informacie-sk

131  Tatry. Príroda, str. 33 a nasl
132  Príprava zonácie Tatranského národného parku. Dostupné online [Cit. 5. 6. 2020]:  

https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/uzemna-ochrana/priprava-zonacie-tatranskeho-narodneho-
parku/
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parku.“133 Nariadenie stanovuje dovolené správanie pre návštevníkov parku a ukladá 

okrem  iného  aj povinnosti,  ktoré  sú  pri  nedodržaní  sankcionované  formou  pokuty. 

Zaujímavým a sčasti kontroverzným bol donedávna zákaz voľného púšťania, vodenia 

a nosenia  psov na  území  so štvrtým a piatym stupňom ochrany.  Na tomto území  je 

taktiež  zakázané  rušiť  pokoj  a ticho,  a to  svetelným znečistením,  či  najmä  použitím 

hlasnej  reproduktorovej  hudby  mimo  uzavretých  priestorov  budov.  Zakázané  je 

v štvrtom a piatom stupni ochrany taktiež fajčenie. Z dôvodu ochrany najohrozenejších 

území  je  súčasťou  návštevného  poriadku  taktiež  zoznam  lokalít,  ktoré  podliehajú 

sezónnej  uzávere.  Problémom  však  ostáva  nedostatočný  počet  oprávnených  osôb 

k sankcionovaniu priestupkov.134 

7.6 Národný park Nízke Tatry 

Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 1978 Nariadením vlády SSR  č. 

119/78  Zb.  Po  Tatranskom  národnom  parku  je  druhým  najväčším  a  geograficky 

najvýznamnejším národným parkom.  Jeho hranice  upravuje  Nariadenie  vlády  SR č. 

182/97 Z.z.  z roku 1997, podľa ktorého má NAPANT výmeru 72 842 ha a výmera 

ochranného pásma je 110 162 ha. Sídlo správy národného parku je v Banskej Bystrici.  

Pohorie  je  rozdelené  sedlom  Čertovica  na  západnú  -  Ďumbiersku  a  východnú  - 

Kráľovo-hoľskú  časť.135 70%  územia  tvorí  les,  z  prevažnej  časti  zmiešané  lesy. 

Približne od 1500 m.n.m. začína pásmo kosodreviny,  ktoré bolo však v minulosti  z 

veľkej miery odstránené činnosťou človeka. Nízke Tatry sú typické svojou rozľahlosťou 

s  rôznorodými  typmi  biotopov  a  členitým  reliéfom,  z  čoho  vyplýva  aj  druhová 

rozmanitosť živočíšstva od vzácnych druhov hmyzu až po najznámejšieho živočícha 

kamzíka  vrchovského  tatranského.  Ten  bol  do  Nízkych  Tatier  umelo  vypustený  v 

sedemdesiatych  rokoch  20.  storočia.136 Jedinečnosť  Národného  parku  Nízke  Tatry 

133  VZN Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského 
národného parku. Dostupné online [Cit. 6. 7. 2020]:  https://www.tanap.org/download/navstevny-
poriadok-tanapu.pdf

134  Vodenie psa v TANAPe. Dostupné online [Cit. 5. 6. 2020]: 
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-46-37/kontakt/13-slovak/navstevny-poriadok

135 NAPANT. Dostupné online [Cit. 27. 5. 2020]: http://napant.sopsr.sk/
136  Brožura NAPANT. Dostupné online [Cit. 7. 7. 2020]: 

http://napant.sopsr.sk/wp-content/uploads/2018/03/brozura_napant2007.pdf
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spočíva  v  početných  krasových  javov  a  mnohých  jaskyniach.  Najznámejším 

komplexom jaskýň sú Demänovské jaskyne.137

7.6.1 Zonácia NAPANT-u

V minulosti boli vypracované viaceré plány zonácie pre Národný park Nízke Tatry. 

Kritériami  pre  vypracovanie  boli  aktuálny  stav  územia  a lokalizácia  vzácneho 

botanického  bohatstva.  V zóne A mali  byť  obsiahnuté  dôležité  maloplošne  chránené 

územia  s najvýznamnejšími  prírodnými  hodnotami  a ich  ponechanie  na  prirodzený 

vývoj. So zónou B sa počítalo ako s tzv. biokoridormi spájajúcimi maloplošne chránené 

územia, či čiastočne pozmenené ekosystémy. Zonácia však v žiadnej z predkladaných 

a vypracovaných návrhov nebola prijatá.138 

Návštevný poriadok je  platný  od 1.1.2005.  Na rozdiel  od návštevného poriadku 

Národného parku Vysoké Tatry je jednoduchší, menej diferencovaný na stupne ochrany 

prírody a neobsahuje značnú časť zákazových ustanovení. Rozdielom je taktiež voľnejší 

režim, napríklad pre prespávanie na území národného parku mimo zastavaného územia, 

či donedávna voľnejšou úpravou návštevy národného parku so psom.139

7.7 Národný park Veľká Fatra

V roku  1973  bola  Veľká  Fatra  pre  svoje  unikátne  prírodné  krásy  vyhlásená  za 

chránenú krajinnú oblasť. Nariadením vlády SR č. 140 z 27. marca 2002 bol vyhlásený 

Národný park Veľká Fatra. Jeho rozloha je 40 371 ha, ochranné pásmo tvorí 26 132 ha. 

Ide  o  tretí  najväčší  národný  park  na  Slovensku,  zároveň  je  najmladším  národným 

parkom.  Správa  národného  parku  sídli  v  Martine.  Územie  Veľkej  Fatry  je 

charakteristické zachovalými lesmi, skalnatými útvarmi a rozsiahlymi hoľami, ktoré sú 

domovom  orla  skalného,  sokola  sťahovavého,  trasochvosta  horského,  plcha  sivého 

137  Naše hory, str. 26
138  Solár a kol. Modelové návrhy zonácií veľkoplošných chránených území Slovenskej republiky. 

Dostupné online [Cit. 7. 7. 2020]: 
https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/download/261/242/ 

139  Návštevný poriadok NAPANT-u. Dostupné online [Cit. 7. 7. 2020]: http://napant.sopsr.sk/pre-
navstevnikov/navstevny-poriadok/
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alebo  rybárika  riečneho.  Rozsiahle  hole  boli  umelo  vytvorené  človekom za  účelom 

pasenia  oviec  a  hovädzieho  dobytka.  Typickou  drevinou  je  tis  obyčajný,  ktorý  je 

pozostatkom  z  doby  ľadovej,  ide  o  tzv.  glaciálny  relikt.  Unikátom  je  cyklámen 

fatranský,  ktorý  nerastie  nikde  inde  vo  svete,  iba  vo  Veľkej  Fatre  a  západnej  časti 

Nízkych Tatier140.   Národný park je  výnimočný viacerými  krasovými javmi,  ako sú 

travertíny,  ktoré  vznikli  vplyvom  povrchovej  vody  bohatej  na  hydrogenuhličitany. 

Najznámejšími  sú  Jazierske  travertíny.  Ďalej  tu  nájdeme  početné  menšie  jaskyne  a 

puklinové priepasti.141

7.7.1 Zonácia a návštevný poriadok NP Veľká Fatra

Ako i predchádzajúce národné parky, ani Národná park Veľká Fatra nemá dodnes 

svoju zonáciu, ktorou by sa zosúladili  managementové kategórie pri ochrane prírody 

s medzinárodnými  štandardmi  IUCN.  I napriek  pomerne  detailne  vypracovaným 

štúdiám sú  rokovania  o prijatí  v nedohľadne.  Problémom tak  nateraz  zostáva  najmä 

komunikačná  bariéra  medzi  ochranármi,  urbárnikmi  a často  aj inými  neštátnymi 

vlastníkmi.142

Návštevný  poriadok  vo  všeobecnosti  obsahuje  definíciu  pojmov  návštevníka, 

kultúrno-výchovného využívania národného parku, turistického, či náučného chodníka. 

Platí  od 1.  7.  2005 a v stručnosti  uvádza  a upravuje  pohyb návštevníkov,  či  stanoví 

priestor na vykonávanie športových, či rekreačných aktivít.143

7.8 Národný park Poloniny

Dňa  23.9.1997  bol  Nariadením  vlády  SR  č.  258  vyhlásený  Národný  park 

Poloniny. Jeho rozloha je 29 805 ha, ochranné pásmo tvorí 10 973 ha. Ide o jedinú 

140  NP Veľká Fatra. Dostupné online [Cit. 27. 5. 2020]: http://npvelkafatra.sopsr.sk/priroda/
141  S batohom po Slovensku, Veľká Fatra, Kremnické vrchy, strana 13-17
142  Solár a kol. Modelové návrhy zonácií veľkoplošných chránených území Slovenskej republiky. 

Dostupné online [Cit. 7. 7. 2020]: 
https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/download/261/242/ 

143  Návštevný poriadok NP Veľká Fatra. Dostupné online [Cit. 27. 5. 2020]: 
http://npvelkafatra.sopsr.sk/navstevny-poriadok/
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trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete. V rokoch 1992 - 1993 podpísali bilaterálnu 

dohodu Slovensko a Poľsko, v roku 1998 sa k nim pripojila Ukrajina a vytvorila sa tak 

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty.144 Na území tohto národného 

parku  sa  nachádza  najviac  pôvodných bukových  lesov  -  pralesov,  z  územia  celého 

Slovenska. Zaberajú až 80% celkovej výmery národného parku. Typické sú aj horské 

lúky, tzv.  Poloniny,  ktoré sa nachádzajú na hrebeňoch Bukovských vrchov. Flóra je 

typicky  východokarpatská,  najvýznamnejším  endemitom  je  iskerník  karpatský. 

Poloniny majú aj  veľmi bohatú faunu, žijú tu všetky naše mäsožravce a sú jediným 

domov na Slovensku pre Zubra hrivnatého. Zo susedného Poľska tu niekedy prenikajú 

losy.  Prvé  miesto  medzi  národnými  parkami  Slovenska  si  Poloniny  držia  tiež  pre 

najnižšiu hustotu osídlenia a svojskú architektúru - typické drevené cerkvi východného 

obradu zo 17. a 18. storočia. Okrem pešej turistiky a cykloturistiky môžu návštevníci 

pozorovať oblohu. Ide o tzv. astroturistiku v Parku tmavej oblohy Poloniny.145

7.9 Yellowstonský národný park 

Yellowstonský národný park je najstarším národným parkom na svete. Ako sa píše v 

mnohých publikáciách, jeho pôvodný vznik je viazaný na zaujímavú udalosť. Dňa 19. 

septembra  roku 1870,  sa  členovia  expedície  Washburn-Langford-Doane  zhromaždili 

okolo táboráku pri Madison Junction, pri sútoku riek Gibbon a Firehole a dohodli sa, že 

ich okolie vyhlásia za niečo ako je v dnešnom ponímaní národný park. Tento príbeh sa 

v priebehu rokov stal nielen príbehom ako vznikol Yellowstonský národný park, ale 

príbehom počiatku všetkých národných parkov sveta. V tridsiatych rokoch dvadsiateho 

storočia však historici začali pochybovať o relevantnosti tohto príbehu, keďže ignoruje 

cieľ vzniku národných parkov pred rokom 1870, kedy viaceré inštitúcie  uvažovali  o 

zrušení verejného využívania určitých oblastí, aby tak docielili ich ochranu.146 Oficiálne 

144  Poloniny – Východné Karpaty. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:  http://nppoloniny.sopsr.sk/mbr-
vychodne-karpaty/

145  Oficiálna stránka národného parku Poloniny: Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]:  https://narodny-
park-poloniny6.webnode.sk/

146 Myth and History in the Creation of Yellowstone National Park Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  
(https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=MAA-
ZIRqwU0C&oi=fnd&pg=PR3&dq=yellowstone+national+park+history&ots=bILxQRJm4F&sig=Bp5kM
wdaHubTSbnZtTQuTxSSNXg&redir_esc=y#v=onepage&q=yellowstone%20national%20park
%20history&f=false)
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bol Yellowstone vyhlásený prvým národným parkom na svete v roku 1872 americkým 

Kongresom. 147

Yellowstonský národný park sa nachádza na území štátu Wyoming a ľahko zasahuje 

aj do susedných štátov Montana a Idaho. Jeho rozloha je takmer deväťstotisíc hektárov 

a tým sa radí k najväčším národným parkom v USA. Z geologického hľadiska ide o 

obrovskú  kalderu,  ktorá  vznikla  pred  šesťstotisíc  rokmi  pri  erupcii  vulkánu.148 Je 

preslávený  početnými  geotermálnymi  javmi  v  počte  asi  desaťtisíc,  čo  predstavuje 

polovicu všetkých geotermálnych javov sveta. Celkovo tu nájdeme asi päťsto gejzírov, 

čo  sú  dve  tretiny  celkového  počtu  na  Zemi.  Veľkým problémom tohto  chráneného 

územia, aj keď sa zdá, že je dostatočne rozľahlé, je nedostatočný priestor pre živočíchy, 

ktoré majú veľký akčný rádius, ako sú napríklad kojoty alebo medvede grizzly. V tomto 

prípade im žiadna územnosprávna jednotka nedokáže poskytnúť dostatočný priestor pre 

svoj život, a preto sa mnohí odborníci usilujú o koordinovaný postup pri riešení tejto 

situácie  v  celom  národnom  parku.  V  roku  1978  bol  Yellowstonský  národný  park 

zapísaný do zoznamu UNESCO a to hlavne z dôvodu, že ide o jeden z posledných 

prežívajúcich ekosystémov našej Zeme.149

7.9.1 Ochranné podmienky Yellowstonský NP

V  súlade  s  platnými  právnymi  predpismi  a  federálnymi  nariadeniami  ustanovil 

správca Yellowstonského národného parku nasledujúce ochranné podmienky.

Pre vlastnú bezpečnosť a hlavne pre nerušenie voľne žijúcich zvierat sú návštevníci 

povinní  dodržiavať  bezpečnú  vzdialenosť  od  zvierat.150 Samozrejmosťou  na  tomto 

cennom území sú tzv. sezónne uzávery. Jednou z nich je uzávera Frank Island a južného 

konca ostrova Stevenson, ktoré sú od 15. mája do 15. augusta zatvorené pre verejnosť z 

dôvodu ochrany hniezdenia kršiaka rybára a orliaka bielohlavého. V noci je zakázané 

sledovanie divej zveri s umelým osvetlením, taktiež je zakázané používanie blesku pri 

ich fotografovaní. Niektoré cesty sú uzavreté pre motorové vozidlá v období približne 

147 USA Západ Národní parky, Lingea, strana 254
148 Turistický průvodce Západ USA Národní parky, strana 451
149 USA Západ Národní parky, Lingea, strana 253-262
150  Pri styku s medveďom sa uvádza 100 metrov.
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od 1. novembra do 1. mája, v závislosti od počasia a celkových podmienok. O týchto 

zmenách  sú  návštevníci  vždy  včas  informovaní.  V  časti  Yellowstonského  Grand 

Canyon je zakázané pohybovať sa mimo vyznačených chodníkov. Taktiež je tu zákaz 

vstupu do jaskýň alebo dier, ktoré sú výsledkom tepelnej alebo seizmickej činnosti z 

dôvodu  výskytu  pár,  ktoré  môžu  byť  zdraviu  škodlivé.  V  určitých  oblastiach,  kde 

prebieha výskum alebo kde sa sledujú prirodzené vzorce správania zvierat,  je pohyb 

návštevníkov  limitovaný  správcom  na  rôznych  úrovniach.  Zaujímavým  z nášho 

pohľadu sa  zdá  byť  zákaz  konzumácie  jedál  a  nápojov  vo  všetkých  geotermálnych 

oblastiach, aby nedošlo k ich znečisteniu a následnému znehodnoteniu. Sprísnený režim 

platí pre stanovenú povinnosť dodržiavať nočný kľud vo všetkých kempoch, hoteloch a 

na parkoviskách od ôsmej večer do ôsmej ráno. Obmedzený je aj počet dní do roka, 

kedy jednotlivec môže v Yellowstonskom národnom parku kempovať a to na 30 dní 

ročne, pričom počas hlavnej sezóny je to maximálne 14 dní po sebe. Popadané drevo 

môže byť využité na založenie táborákov a to len na miestach tomu určených, ak to 

neupravujú osobitné predpisy alebo zákazy. Jedlé bobule a huby je povolené zbierať, no 

výlučne pre osobnú potrebu.  Vo všetkých geotermálnych oblastiach,  návštevníckych 

centrách,  strážnych  staniciach  a  komunikačných  centrách  je  prísny  zákaz  fajčenia. 

Taktiež  je  zakázaná konzumácia  alkoholických nápojov.  Pre cyklistov sú vyznačené 

cyklistické trasy, mimo nich je pohyb na bicykli zakázaný.151

7.10 Cuyahoga Valley National Park

Prvými “staviteľmi” turistických chodníkov v Národnom parku Cuyahoga Valley 

boli nadnesene povedané bizóny, ktoré, ako sa traduje, majú zvláštny prirodzený talent 

na vyhľadávanie tých najkrajších miest. Tieto chodníky si osvojili aj miestny Indiáni 

a nasledovali ich prví osadníci. Bohužiaľ, rokmi postupne zanikali, no v roku 1923 sa 

Joseph D. Jesensky spolu so svojimi kamarátmi vybral na výpravu a znovuobjavil tieto 

pôvodné chodníky vedúce tými najkrajšími miestami Cuyahoga Valley. V šesťdesiatych 

rokoch  dvadsiateho  storočia  prichádzajú  obavy miestnych  občanov  o prírodné  krásy 

údolia  Cuyahoga,  ktoré  by  mohli  byť  zničené  postupným rozrastaním  miest.  Preto 

151 Yellowstone regulations. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]: 
https://www.yellowstonenationalpark.com/regulations.htm
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miestny obyvatelia spojili svoje sily s cieľom nájsť dlhodobé riešenie. Nakoniec dňa 27. 

Decembra  1974  prezident  Gerald  Ford  podpísal  návrh  zákona,  ktorým  sa  zriaďuje 

Prírodná chránená oblasť Cuyahoga Valley.  Za národný park bolo Cuyahoga Valley 

vyhlásený Kongresom dňa 11. Októbra 2000.

Národný park Cuyahoga Valley sa rozprestiera  na severovýchode štátu Ohio. 

Jeho rozloha je 133km2. Je jedným z desiatich najnavštevovanejších národných parkov 

v USA a to aj preto, že sa nachádza medzi dvoma veľkými mestami, obsahuje pomerne 

hustú cestnú sieť a na jeho území sa nachádzajú malé mestá. Tiež je typický viacerými 

súkromnými atrakciami – môžete si tu napríklad zahrať golf, zájsť na rôzne hudobné 

koncerty  alebo  divadelné  predstavenia.  Z geomorfologického  hľadiska  je  krajina 

typická  početnými  lesnými  spoločenstvami,  jaskyňami,  úzkymi  dolinami,  početnými 

riekami,  mokraďami  a vodopádmi,  ktorých  tu  nájdeme  takmer  sto.  Nájdeme  tu  aj 

typické  farmy  z devätnásteho  a začiatku  dvadsiateho  storočia,  ktoré  návštevníkom 

približujú vtedajší život a poľnohospodárstvo.152

7.10.1Ochranné podmienky Cuyahoga Valley NP 

V  celom  Národnom  parku  Cuyahoga  Valley  je  zakázané  nielen  požívanie 

alkoholických  nápojov,  ale  aj  ich  držanie  v  otvorených  fľašiach,  či  fľašiach 

s poškodenou  kolkovou  známkou.  Existujú  však  určité  výnimky  v  rezidentských 

oblastiach.  Cykloturistika je možná len na vyznačených trasách a to tak,  že cyklisti 

nenarúšajú život voľne žijúcich živočíchov a správajú sa v súlade s ochranou miestnych 

prírodných krás.153

7.11 Great Basin National Park

152 Trail Guide Cuyahoga Valley National Park 3rd Editio, strana xii-5: Dostupné online [Cit. 30. 5. 
2020]: https://books.google.sk/books?
id=qCsFsfK0A8IC&printsec=frontcover&dq=Cuyahoga+Valley+National+Park&hl=sk&sa=X&ved=0ah
UKEwiOgeyWt6zoAhXRDuwKHU-OCk8Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Cuyahoga%20Valley
%20National%20Park&f=false
153 Cuyahoga Valley National Park. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/36/7.17

57



Národný park Great Basin bol založený v roku 1986. Vznikol spojením Národného 

pamätníku Lehman Caves  s  oblasťou Wheeler  Peak. Rozprestiera  sa na území štátu 

Nevada  o  rozlohe  590km2.  Charakteristické  pre  tento  národný  park  je  to,  že  na 

niekoľkých  kilometroch,  a  to  už  za  menej  ako  hodinu  cesty  autom sa  dostanete  z 

horúcej  púšte  až  do  alpskej  tundry.  Významnou  oblasťou  národného  parku  sú  háje 

borovíc osinatých. Niektoré sú staré až tritisíc rokov. V tomto národnom parku nájdeme 

veľké množstvo riek a jazier, ktoré neústia do oceánu. Voda steká z hôr cez údolia a 

rozlieva sa do slaných plání a bahnitých mokradí. Následne buď vsiakne do zeme alebo 

sa vyparí.154

7.11.1Ochranné podmienky Great Basin NP 

Pri kempingu je nutné dodržať vzdialenosť minimálne 30 metrov od cesty, chodníka 

alebo vodnej plochy. Nocovanie v nezalesnenej oblasti alpskej tundry sa neodporúča, no 

nie je zakázané. Pri odchode z kempingu je každý návštevník povinný zabaliť si všetky 

smeti a zobrať ich so sebou. Spaľovať môže len raždie popadané na zemi, výnimku 

tvorí drevo Borovice dlhovekej (Pinus longaeva) – to sa nemôže vôbec využívať. Pri 

pešej  turistike  nie  je  vyžadované  povolenie,  no  je  odporúčané  registrovať  sa  v 

najbližšom centre. Ak majú návštevníci záujem o vstup do jaskýň, ktoré majú zložitý 

prístup  a  sú  vyžadované  určité  skúsenosti  s  týmto  typom jaskyniarstva,  musia  mať 

špeciálne povolenie udelené správcom národného parku. Používanie zbraní je zakázané 

v celom Národnom parku Great Basin. 155

7.12 Black Canyon of the Gunnison National Park

Národný park Black Canyon of the Gunnison sa nachádza na území štátu Colorado 

so svojou rozlohou 124km2. Toto územie bolo najskôr národnou pamiatkou, no dňa 21. 

októbra 1999 bol zákonodarcom na federálnej úrovni povýšený na národný park. Už 

jeho názov “Black Canyon” nám prezrádza, že ide o veľmi tmavý kaňon, na niektoré 

miesta dopadajú slnečné lúče len po dobu 30 až 120 minút denne. Práve z tohto dôvodu 

154 USA Západ Národní parky, Lingea, strana 141-145
155 Great Basin – regulations. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  
http://www.ohranger.com/great-basin/park-regulations-safety
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je najmenej navštevovaným národným parkom v Colorade.  Tridsať percent všetkých 

návštevníkov  tvoria  obyvatelia  Colorada.  Park  je  unikátny  svojou  nízkou  hustotou 

infraštruktúry,  čo  ponúka  prekrásnu  pravú  divočinu  a  nádhernú  prírodu  bez  zásahu 

človeka.  Tento  kaňon  síce  nie  je  najhlbším  ani  najväčším  v  Spojených  štátoch 

Amerických,  no je  výnimočný  svojou kombináciou  hĺbky,  šírky  a  zvislých  strmých 

stien spolu s  nedostatkom slnka.  Vnútro kaňonu je naozajstná  divočina a neexistujú 

žiadne udržiavané chodníky zostupujúce na jeho dno. To však návštevníkom nebráni v 

tom, aby si naplno vychutnali pohľad na zeleno-modrú rieku na dne kaňonu, ktorá ho za 

tisíce rokov vyformovala.156

7.12.1 Ochranné podmienky Black Canyon of Gunnison NP

Na niektorých chodníkoch v Serpent Point a Echo Canyon platí z dôvodu ochrany 

prírody  sezónna  uzávera  pre  návštevníkov  od  15.  marca  do  15.  júla.  Konkrétne  z 

dôvodu ochrany Sokola sťahovavého a jeho hniezdenia. Na území národného parku je 

zakázané používanie dronov alebo iných bezpilotných lietadiel, je možná výnimka na 

základe povolenia správcu. Vytváranie si nových lezeckých trás, čiže upevnenie nových 

horolezeckých  kotiev  do  skalných  brál  je  zakázané  z  dôvodu  možnej  alterácie  a 

poškodenia týchto brál.  V celom národnom parku je zakázané zbieranie popadaného 

raždia. Zbieranie plodov je povolené iba pre osobnú potrebu a v tomto zmysle ich ďalší 

predaj je zakázaný.157

156 5280 Denver's Mile High Magazine, A First-Timer's Guide to Black Canyon of the Gunnison National 
Park. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  https://www.5280.com/2019/05/a-first-timers-guide-to-black-
canyon-of-the-gunnison-national-park/
157  Superintendent's Compedium of Black Canyon of the Gunnison National Park. Dostupné online 

[Cit. 30. 5. 2020]:  https://www.nps.gov/blca/learn/management/upload/BLCA-2019-Compendium-
1.pdf
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8 Inštitucionálne zaistenie ochrany životného prostredia 

8.1 Inštitucionálne zaistenie ochrany prírody v ČR

Štát  má povinnosť v ochrane životného prostredia  presadzovať ciele  vyplývajúce 

z ústavného základu čl. 7 Ústavy ČR, „štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov 

a ochranu prírodného bohatstva“. Tento princíp stanovuje hranice, v ktorých sa môže 

pohybovať  verejná  moc  pri  výkone  svojej  pôsobnosti  voči  vzťahu  k životnému 

prostrediu.  Realizácia  tak  prebieha  prostredníctvom  moci  zákonodarnej,  výkonnej 

a súdnej.  V právnej  úprave  moci  zákonodarnej  ani  súdnej  nepoznáme  žiadne 

špecializované  orgány  zaoberajúce  sa  ochranou  životného  prostredia,  avšak  moc 

výkonná takéto orgány má.158 

Výkonná moc je z pohľadu ochrany životného prostredia kľúčovou mocou v štáte. 

Orgány  výkonnej  moci  vykonávajú  podzákonnú  a nariaďovaciu  činnosť,  ktorou 

realizujú verejný záujem ochrany životného prostredia. Určité orgány verejnej moci sú 

oprávnené vykonávať kontrolné a dozorované právomoci. 

Ústredným  orgánom  štátnej  správy  pre  environmentálnu  problematiku  je 

Ministerstvo životného prostredia. Ako ďalej vyplýva z § 19 odst. 1 zák. č. 2/1969 Sb., 

o zřízení  ministerstev  a jiných  ústředních  správních  orgánů  státní  správy  České 

republiky, Ministerstvo životného prostredia je orgánom vrchného štátneho dozoru vo 

veciach  životného  prostredia.  Jeho  podriadenými  správnymi  úradmi  sú  Agentúra 

ochrany  prírody  a krajiny  České  republiky  a Česká  inšpekcia  životného  prostredia, 

v pôsobnosti  Ministerstva sú tiež správy národných parkov.159 Do náležitostí  výkonu 

vrchného štátneho dozoru môžeme zaradiť i ustanovenie  v §79 odst. 2 písm. f) ZOPK. 

Ďalšími funkciami v užšom zmysle vyplývajúcimi z ustanovenia §79 odst. 3 ZOPK, 

vykonáva MŽP pôsobnosť orgánu ochrany prírody v nadväznosti na úpravu separátnych 

ochranných inštitútov v ZOPK. MŽP vystupuje najčastejšie ako orgán ochrany prírody 

prvého stupňa, nemenej dôležitá je však i jeho činnosť podľa §79 odst. 3 písm. r), kedy 

v rozhodovaní o opravných prostriedkoch vystupuje proti rozhodnutiam orgánov krajov 

v prenesenej  pôsobnosti,  rozhodnutiam Agentúry,  či  proti  rozhodnutiam jednotlivých 

správ národných parkov, či Inšpekcie ŽP ako odvolací orgán. Podstatnú úlohu hrá MŽP 

158  Jančářová. Právo životního prostředí: Obecná část, str. 196 
159  Kněžínek. Kompetenční zákon. Komentář, str. 259 a nasl.
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vo veciach územného plánovania, kde je oprávnené k uplatňovaniu stanovísk k politike 

územného rozvoja a k zásadám územného rozvoja z pohľadu ochrany záujmov ZOPK. 

Z pohľadu  tejto  práce  je  azda  najvýznamnejšou  činnosťou  samotná  normotvorba. 

Ministerstvo  disponuje  podľa  §  79  odst.  4  a 5  právom vydávať  všeobecne  záväzné 

právne predpisy. V našom prípade týkajúce sa vyhlásenia, či zrušenia osobitnej územnej 

ochrany,  ochranných  pásiem,  či  obsah  plánov  starostlivosti  a postup  pri  ich 

spracovaní.160 K  významným  orgánom  v tomto  zmysle  patrí  tiež  Česká  inšpekcia 

životného  prostredia.  Výberovo  potom  Štátna  veterinárna  správa  Českej  republiky, 

Česká  plemenárska  inšpekcia,  či  Ústredný  kontrolný  a skúšobný  ústav 

poľnohospodársky. 

Súdna  moc  z pohľadu  ochrany  prírody  je  nemenej  dôležitou  verejnou  mocou. 

Nemalou  mierou  prispieva  k ochrane  zákonnosti  a presadzovaniu  ochrany  životného 

prostredia. Významným prostriedkom je nepochybne judikatúra Najvyššieho správneho 

súdu  rozhodujúceho  o zákonnosti  rozhodnutí,  nečinnosti  orgánov,  či  nezákonných 

zásahoch,  samozrejme  aj  nálezy  Ústavného súdu.  V systéme správneho súdnictva  je 

dôležitým prvkom žalobná legitimácia, ktorú môže podľa § 66 odst. 2, soudního řádu 

správního v netrestných veciach uplatniť najvyšší štátny zástupca pokiaľ má za to, že 

došlo k zásahu do verejného záujmu neprimeraným spôsobom. Verejný záujem môže 

byť formulovaný všeobecne alebo špeciálne. Špeciálnym verejným záujmom sa myslí 

okrem iného aj záujem na ochrane životného prostredia. Ako však ukazuje prax, žaloba 

najvyššieho štátneho zástupcu sa používa len sporadicky. Zo správy o činnosti štátneho 

zastupiteľstva  za  rok 2018 jasne vyplýva,  že za  posledných päť  rokov bola využitá 

šesťkrát,  z toho za posledné 2 roky ani raz.161 Výnimku tvoril  len rok 2010, kedy z 

celkového  počtu  38  žalôb  bolo  podaných  36  vo  veciach  nostrifikácie  zahraničného 

vzdelania Západočeskou univerzitou v Plzni. A následne rok 2013, kedy bolo podaných 

20 žalôb, z toho 19 vo veciach preskúmania rozhodnutí Energetického a regulačného 

úradu. Lehota k podaniu žaloby je podľa §72 odst 2. SŘS tri  roky od nadobudnutia 

právoplatnosti,  a pokiaľ  také  rozhodnutie  nenadobúda  právoplatnosť,  tak  od  doby 

doručenia rozhodnutia poslednému účastníkovi, ktorý proti takémuto rozhodnutiu môže 

podať žalobu.  ÚS vo svojom náleze  sp.  zn.  I.  ÚS 946/16 že  i vzhľadom k typickej 

160 Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 581 a nasl. 
161 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018. Tabuľková časť II., s. 335. D Dostupné online 
[Cit.  20.  4.  2020]:http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/
Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2018-Tabulkova_cast-II.pdf
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neúčasti žalobcu na správnom konaní je takáto lehota primeraná.162 Podľa §66 odst. 3 

SŘS, má aktívnu žalobnú legitimáciu takisto verejný ochranca práv, ktorý na rozdiel od 

najvyššieho štátneho zástupcu musí preukázať, že k podaniu správnej žaloby je závažný 

verejný záujem.163 Túto právomoc nadobudol VOP novelizáciou zákonom č. 303/2011 

Sb., podľa ktorej už nie je VOP viazaný na najvyššieho štátneho zástupcu.164 Spätným 

pohľadom však zistíme,  že k tomu viedla  náročná cesta.  Do nadobudnutia  účinnosti 

tejto novely však prebiehala určitá spolupráca, i keď treba spomenúť, že až do 1.1.2006 

nemohol verejný ochranca práv kvalifikovaným spôsobom požadovať podanie žaloby 

zo strany najvyššieho štátneho zástupcu. Až na základe snahy JUDr. Otakara Motejla165 

prišlo k určitej zmene. Konkrétne novelou §22 odst. 3, z. v. o. p.,166 na základe zák. č. 

381/2005 Sb., doplnením tretieho odstavca v znení: „ochranca je oprávnený navrhnúť 

najvyššiemu štátnemu zástupcovi podať žalobu k ochrane verejného záujmu.“167 Spolu 

s novelou  zákona  o štátnom  zastupiteľstve,  ktorá  ukladala  povinnosť  najvyššiemu 

štátnemu zástupcovi  vyrozumieť v lehote do 3 mesiacov od podania VOP v prípade, že 

na základe podnetu žalobu nepodal. Konečné slovo, či dôjde k podaniu správnej žaloby 

vo verejnom záujme tak mal naďalej až do novely najvyšší štátny zástupca. 

Zmyslom  vyššie  uvedeného  ustanovenia  nie  je  ochrana  subjektívnych  práv 

a súkromných záujmov osôb, či ochrana koncepcie verejného záujmu. Tento inštitút má 

nastúpiť  len  za  situácie,  že  je  porušovaný  závažný  verejný  záujem.  Samotné 

preukázanie  závažného  verejného  záujmu  sa  však  musí  zásadne  vzťahovať  ku  dňu 

podania žaloby, ako to vo svojom rozhodnutí konštatoval NSS sp. zn. 9 As 294/2014.168

Verejný ochranca práv túto možnosť doposiaľ využil  len jediný krát, keď v roku 

2012 podal žalobu proti niekoľkým právomocným správnym rozhodnutiam Mestského 

úradu Duchcov, vo veci povolenia výstavby fotovoltaickej elektrárne. Jednalo sa teda 

o jediný  prípad  využitia  práva  podať  žalobu  zo  strany  verejného  ochrancu  práv, 

v ktorom verejným záujmom bola ochrana životného prostredia.169 

162      Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 946/16, bod 35 citované: NALUS
163     Jančářová. Právo životního prostředí: Obecná část, str. 196 a násl.
164  Chamráthová. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. Str. 25
165  Vo funkcii VOP pôsobil od 18.12.2000 do 9.5.2010.
166  Zákon o veřejném ochránci práv 
167  Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/48262/1/2?

vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A9m%20ochr%C3%A1nci#lema0
168  Chamráthová. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. Str. 28
169  Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]:  

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2014/verejna-ochrankyne-prav-vyhrala-zalobu-
ve-verejnem-zajmu/spoločne a dostupné online na str. 34[Cit. 20. 4. 2020]: 
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Z uvedeného  môžeme  vyvodiť,  že  systém  ochrany  verejného  záujmu  ochrany 

životného  prostredia  podľa  §66  odst.  1,  2  SŘS  je  využívaný  len  okrajovo.  I keď 

v poslednom  období  môžeme  vidieť  zvýšený  počet  podnetov  smerujúcich  k VOP, 

pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak môžeme zistiť, že sa počet sťažností v roku 

2017 týkajúcich sa životného prostredia zdvojnásobil.170 Podľa výročnej správy z roku 

2018 bol počet podnetov z oblasti životného prostredia 175.171 V historickom kontexte 

podobným  inštitútom  bol  v určitom  zmysle  do  prijatia  zákona  č.  283/1993  Sb., 

o štátnom zastupiteľstve, tzv. protest prokurátora.172

S ohľadom  na  §  66  odst.  4  SŘS  je  jedným  z najdôležitejších  nálezov  ÚS 

v predmetnej veci životného prostredia nález pod sp. zn. III. ÚS 70/97, v ktorom ÚS 

konštatoval:  „Skutočnosť,  že  životné  prostredie  je  verejným  statkom  ...  nevylučuje 

existenciu verejného subjektívneho práva na priaznivé životné prostredie (čl. 35 odst 1 

Listiny),  tak i práva v zákone stanovenom rozsahu sa ho domáhať.“ Vo výroku tiež 

konštatoval,  že  bolo  zasiahnuté  právo  spolku  na  priaznivé  životné  prostredie.173 

V neposlednom rade teda priznáva §66 odst. 4 SŘS žalobnú legitimáciu tomu, komu to 

výslovne zverí zvláštny zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorá je súčasťou právneho 

poriadku.  Toto  ustanovenie  je  však  blanketnej  povahy  a samotnú  aktívnu  žalobnú 

legitimáciu vo verejnom záujme nezakladá. K naplneniu zmyslu a účelu ustanovenia je 

tak  potrebný  zvláštny  zákon,  resp.  medzinárodná  zmluva.  Bez  reálneho  uplatnenia 

platilo toto ustanovenie od účinnosti SŘŠ až do 10.12.2009, kedy možno za zvláštny 

zákon považovať zákon č. 436/2009 Sb., ktorým sa menil zákon o posudzovaní vplyvov 

na  životné  prostredie.  Vložením  do  §23  odst.  10  zákona  EIA,  tak  boli  výslovne 

označené  subjekty,  ktoré  boli  oprávnené  podať  správnu  žalobu.174175 V súčasnosti 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/
Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf 

170  Výročná správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2017. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Vyrocni-
zprava-2017_web.pdf

171  Výročná správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2017. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/
Vyrocni_zprava_2018.pdf

172  Tento inštitút dodnes platí na Slovensku
173   Franc.  Soudní  ochrana  veřejného  zájmu  na  pozadí  problematiky  životního  prostředí.  Časopis 

Právní rozhledy, číslo 5, ročník 2007
174  § 23 odst. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení do 31.3.2015: „Občanské 

sdružení  nebo  obecně  prospěšná  společnost,  jejichž  předmětem  činnosti  je  ochrana  životního 
prostředí, ...“ Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://www.noveaspi.cz 

175  Stav platný do 31.5.2015. Hefnerová. Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí 
správního orgánu, str. 94 a násl. 

63

https://www.noveaspi.cz/
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Vyrocni_zprava_2018.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Vyrocni_zprava_2018.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Vyrocni-zprava-2017_web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Vyrocni-zprava-2017_web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf


predmetnú žalobnú legitimáciu upravuje §9d odst. 1, resp. § 7 odst. 9 tohoto zákona. 

Samozrejme  otázku  účasti  verejnosti  v konaniach  upravujú  aj  iné  zákony,  tie  však 

v konaniach,  v ktorých je  predmetom ochrana  životného prostredia  nezachádzajú  tak 

ďaleko.176 

8.1.1 Agentura OPK ČR 

Začiatkom 90-tych rokov bola oddelená pamiatková starostlivosť a ochrana prírody. 

Do  tej  doby  bola  podľa  zák.  č.  50/1956  Sb.,  o státní  ochraně  přírody  táto  agenda 

spoločná,  a zaradená  pod  Štátnym  ústavom  pamiatkovej  starostlivosti  a ochrany 

prírody. Tento ústav fungoval ako odborný orgán avšak bez faktických právomocí. Vo 

výsledku  to  znamenalo,  že  ich  stanoviská  nebrali  národné  výbory  na  úrodnú pôdu. 

Následné prijatie ZOPK bolo iste prelomové, avšak v zákone formulované kompetencie 

vtedajších správ NP a CHKO neboli z inštitucionálnej stránky dostatočné. Posun nastal 

po  rozdelení  Československa.  V roku  1995  vznikla  Správa  chránených  krajinných 

oblastí,  ktorá  bola  vyčlenená  z Českého  ústavu  ochrany  prírody,  od roku  1995  už 

známeho ako Agentúra ochrany prírody a krajiny. 

Dôležitým prelomom bola zmena právneho základu postavenia AOPK ČR zák. č. 

250/2014  Sb.,  o zmene  zákonov  súvisiacich  s prijatím  zákona  o štátnej  službe. 

Účinnosťou  tohoto  zákona  sa  tak  od  1.1.2015  stala  AOPK ČR správnym orgánom 

s celoštátnou  pôsobnosťou.177 Jednotlivú  agendu  vykonáva  prostredníctvom 

regionálnych pracovísk.178 K úplnosti je však potrebné dodať, že celoštátnu pôsobnosť 

vykonáva len pri poskytovaní odbornej činnosti alebo poskytovaní náhrad podľa §58 

ZOPK. Pôsobnosť samotnej štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny vykonáva 

len na území chránených krajinných oblastí179, národných prírodných rezervácii  a ich 

ochranných  pásiem,  na  pozemkoch  určených  k obrane  štátu  a vojenských  obvodov 

v rozsahu, ktorý stanoví zákon. Ďalšou oblasťou, kde je Agentura činná, je priznávanie 

finančných  náhrad  za  sťaženie  hospodárenia  na  lesných  a poľnohospodárskych 

176  Hanák. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí, str. 207
177  Pelc., Hůlková. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v novém kabátě. Ochrana přírody č. 1/2015 
178  Pozn. Na území ČR je celkovo 15 regionálnych územných pracovísk. Dostupné online [Cit. 20. 4. 

2020]: www.ochranaprirody.cz 
179  Výnimku tvorí CHKO Šumava a CHKO Labbské pískovce, kde túto pôsobnosť preberajú správy 

okolitých národných parkov. 
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pozemkoch podľa § 58 ZOPK (neplatí na území NP a CHKO Šumava). V majetkovo-

právnych veciach  je  Agentura  príslušná k nadobúdaniu  majetku  do vlastníctva  štátu 

a hospodáriť s ním v súvislosti s ochranou prírody a krajiny.180 Agentura je podriadená 

Ministerstvu životného prostredia a v jej čele je riaditeľ. 

8.1.2 Správa NP

Správy národných parkov podľa aktuálnej podoby v zmysle vymedzenia správnych 

úradov podľa §79 Ústavy, či podľa §3 Služobného zákona, nie sú správnymi úradmi. 

Svoju  činnosť  vykonávajú  na  základe  prenesenej  pôsobnosti  výkonu štátnej  správy. 

V minulosti sa však objavovali názory uprednostňujúce postavenie správnych úradov. 

Zákonodarca  sa  však  s týmito  názormi  nestotožnil  a tak  takéto  postavenie  správy 

nemajú.  Pre  správne  vymedzenie  pôsobnosti  správ  národných  parkov  je  dôležitá 

územná a vecná pôsobnosť. Územná pôsobnosť správ národných parkov je obmedzená 

na územie národných parkov a ich ochranných pásiem.181 Územné obvody jednotlivých 

národných  parkov  a ich  ochranných  pásiem,  kde  vykonávajú  správy  pôsobnosť  sú 

vymedzené v prílohe 5 ZOPK. 

Vecnú pôsobnosť správ národných parkov môžeme rozdeliť do troch rovín, ktorými 

sú:  výkon  štátnej  správy,  ďalšie  činnosti  (napr.  spracovávanie  zásad  starostlivosti), 

podpora výkonu štátnej správy. Výkon štátnej správy vykonáva správa národného parku 

na uvedenom území, ktorým nahrádza pôsobnosť obecných úradov, krajských úradov 

a Agentury  OPK.  Ďalej  je  oprávnená  priznať  výnimky  z všeobecných  i bližších 

ochranných  podmienok,  ktoré  platia  pre  dané  územie.  V neposlednom  rade  má 

postavenie  odvolacieho  orgánu  proti  rozhodnutiam,  ktoré  vydávajú  orgány  obce  vo 

svojej  pôsobnosti.  Správa  NP  na  podieľa  na  ochrane  poľnohospodárskeho  pôdneho 

fondu,  ale  dohliada  i na  rybolov,  či  výkon  poľovníctva,  ako  orgán  štátnej  správy 

v územnej pôsobnosti. Ďalšie činnosti, ktoré patria do pôsobnosti správy sú niekde na 

hranici medzi výkonom štátnej správy a odbornou činnosťou pri ochrane prírody. Touto 

činnosťou  je  napr.  spracovávanie  zásad  starostlivosti  o národné  parky  alebo  tiež 

180  Jančařová, I. Právo životního prostředí.: Obecná část, str. 205
181  Menšia odlišnosť je spojená s NP Šumava, kde ochranné pásmo plní CHKO Šumaa  a u NP České 

Švýcarsko, kde je územná pôsobnosť správy vykonávaná i v CHKO Labské pískovce. Na území 
ostatných CHKO vykonáva pôsobnosť Agentura OPK. 
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poskytovanie  náhrad  v súvislosti  so  sťažením  poľnohospodárskeho  alebo  lesného 

hospodárenia podľa §58 ZOPK. Treťou skupinou, avšak nezanedbateľnou, je podpora 

výkonu štátnej správy. Správy v tejto oblasti pôsobia ako kľúčové orgány disponujúce 

personálnymi  i finančnými  prostriedkami.  Pôsobnosť  vykonávajú  pri  nakladaní 

a hospodárení s majetkom vo vlastníctve štátu na týchto územiach. Samozrejmosťou je 

tiež  spolupráca  s vedeckými  a odbornými  inštitúciami,  v oblasti  monitoringu,  či 

výskumnej činnosti.182

8.1.3 Rada NP 

Je  orgánom  ochrany  prírody,  ktorý  na  základe  svojho  oprávnenia  zriaďuje  a 

vymenuje  správa  národného  parku.  Postavenie  rady  bolo  i pred  veľkou  novelou  vo 

forme  konzultačného  a iniciatívneho  orgánu,  s ktorým  sa  musia  vždy  prerokovávať 

všetky dôležité dokumenty týkajúce sa ochrany a riadenia národného parku. Zo zákona 

vyplýva,  že  týmito  dôležitými  dokumentami  sú  plány starostlivosti  a návrh  zonácie. 

Zároveň však rada nemá postavenie rozhodovacieho správneho orgánu ani dotknutého 

správneho  orgánu,  akým  je  napr.  správa  NP,  a pôsobí  čisto  ako  poradný  orgán. 

Zastúpenie počtu členov v rade nie je spravidla obmedzené. Zástupcami sú zástupcovia 

všetkých  obcí  a krajov,  ktoré  sa  nachádzajú  na  území  národného  parku  a jeho 

ochranného pásma, v horskej oblasti taktiež zástupcovia Horskej služby. Veľká novela 

priniesla zmenu v podobe povinnosti delegovať zástupcu samosprávneho celku. V §20 

odst. 3 ZOPK sú taxatívne stanovené dokumenty, pre ktoré nepostačuje len prípravné 

konanie a posúdenie zo strany rady. V týchto prípadoch sa predmetné dokumenty musia 

s radou dohodnúť. Ide o návrhy zonácie národných parkov, návrhy kľudových území.183 

8.1.4 Stráž prírody ČR

Funkcie  stráže  a  strážcov  vyplývajú  z rôznych  právnych  predpisov. V Českej 

republike  podľa  právnej  úpravy  rozoznávame:  stráž  prírody184,  lesnú  stráž185, 

182  Vomáčka. Zákon o ochreně přírody a krajiny. Komentář, str. 572 
183  Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, str. 210
184  Zákonč. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
185  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů
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poľovnícku stráž186 a rybársku stráž.187 V minulosti,  do roku 2001, vykonávala svoju 

pôsobnosť podľa zákona č. 130/1974 Sb., o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, 

i vodná stráž. Po novelizácií a prijatí zák. č. 254/2001 Sb., sa tento inštitút nezachoval. 

Stráž  prírody  vykonávajú  osoby,  ktoré  majú  postavenie  úradných  osôb.  Toto 

postavenie  je dané na základe  § 127 odst.  1 písm. i)  zák.  č.  40/2009 Sb.,  trestného 

zákonníka  v znení:  „úradnou  osobou  je  ...  i)  fyzická  osoba,  ktorá  bola  ustanovená 

lesnou strážou, strážou prírody, poľovníckou strážou alebo rybárskou strážou, pokiaľ 

plnia úlohy štátu alebo spoločnosti  a používa pri  tom zverené právomoci  pri  plnení 

týchto úloh.“188 Ako strážcovia prírody pôsobia osoby na dobrovoľnej i profesionálnej 

báze.  Profesionálnymi  strážcami  sú  priamo  zamestnanci  orgánu  ochrany  prírody, 

vybraný  krajskými  úradmi  alebo  Agenturou  OPK  a správou  národného  parku.  Zo 

zákona o Českej inšpekcii životného prostredia189 vyplýva, že  strážcom prírody je ex 

lege  taktiež  každý  inšpektor  ČIŽP.  Členovia  stráží  nedisponujú  pri  výkone  činnosti 

donucovacími prostriedkami, nepochybne táto skutočnosť má vplyv na ich výkon pri 

plnení povinností. Strážca je oprávnený fakticky len vyzvať k splneniu povinností, tzn. 

nemajú právo bezprostredne voči týmto osobám zakročiť. Poslanie strážcu tak spočíva 

v preventívnej  činnosti  či  edukácii  verejnosti  pri  činnostiach,  ktoré  majú  negatívny 

vplyv  na  životné  prostredie.  K porušovaniu  zákonov  v oblasti  ochrany  prírody  však 

dochádza pomerne často.  A v tom prípade náleží  strážcom možnosť ukladať za tieto 

priestupky sankcie.190 Bližšie vymedzenie podmienok výkonu a činnosti stráže prírody 

stanovuje §81 ZOPK.

8.2 Inštitucionálne zaistenie ochrany prírody na Slovensku

Na  Slovensku  vykonáva  štátnu  správu  v oblasti  životného  prostredia  sústava 

orgánov štátnej správy, ktorá disponuje právomocami v záujme realizácie Ústavou SR 

garantovaného práva na priaznivé životné prostredie, ale i povinnosťou chrániť životné 

prostredie  ako celok.  Takýmito orgánmi sú podľa §1 ods. 1 zák.  č. 525/2003 Z. z., 

186  Zákonč. 449/2001Sb., o myslivosti
187  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
188  Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/68040/1/2?

vtextu=trestn%C3%AD%20z%C3%A1kon#lema0
189  §7 odst. 2 zák. č. 289/1991 Sb, o České inspekci životního prostředí a její působnost v ochraně lesa
190  Hanák. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí, str. 82 a nasl. 
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o štátnej  správe  starostlivosti  o životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých 

zákonov:  „ ... a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ... b) okresné 

úrady v sídle kraja, c) okresné úrady, d) Slovenská inšpekcia životného prostredia. ... 

ods.  2 – Štátnu správu starostlivosti  o životné prostredie vykonávajú  obce v rozsahu 

ustanovenom  osobitými  predpismi“191.  Obdobný  výpočet  ponúka  i  §64  ZOPK  SR, 

v ktorom stanoví orgány ochrany prírody. 

Ministerstvo  životného  prostredia  sa  podieľa  na  tvorbe  štátnej  politiky  v oblasti 

ochrany prírody a krajiny. Je ústredným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné 

prostredie. Každoročne vydáva správu o stave životného prostredia.

Dôležitou  časťou  výkonu  ochrany  prírody  a krajiny  je  Štátna  ochrana  prírody 

a krajiny  SR.  Štátna  ochrana  prírody  je  odbornou  organizáciou  ochrany  prírody 

a krajiny a má celoštátnu pôsobnosť. Zriaďuje ju Ministerstvo životného prostredia ako 

svoju  príspevkovú  organizáciu.  Táto  organizácia  má  dôležité  slovo  pri  zabezpečení 

starostlivosti  o osobitne  chránené  územia.  Plní  úlohy  stanovené  ministerstvom.  Pre 

riadny  výkon  svojej  činnosti  je  nevyhnutné  zriadenie  územných  organizačných 

jednotiek starostlivosti o chránené územia, týmito sú tzv. správy chránených území. Do 

tejto kategórie patria správy národných parkov, správy chránených krajinných oblastí 

a regionálne centrá ochrany prírody v Bratislave a v Prešove. Štátna ochrana prírody je 

právnickou osobou štátu, obce a vyššieho územného celku. Jej rozpočet je pokrytý tzv. 

príspevkami  zo  štátneho  rozpočtu,  rozpočtu  obce  a rozpočtu  vyššieho  územného 

celku.192

8.2.1 Verejné stráže na Slovensku §72 ZOPK SR

Prístup  k stráži  prírody  je  na  rozdiel  od  prístupu  v ČR  založený  na  forme 

dobrovoľných zborov. Na Slovensku rozlišujeme podľa právnej úpravy i ďalšie formy 

stráže: poľnú stráž, rybársku stráž, lesnú stráž, poľovnícku stráž či dobrovoľnú stráž 

poriadku. Stráž prírody ako je vyššie uvedená je dobrovoľný zbor, ktorý má za cieľ 

starostlivosť  o záujmy  chránené  ZOPK  SR  či  vykonávacími  predpismi  v prípade 

191  Zákon o starostlivosti o životné prostredie. Komentár, str. 9
192  Múčková. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár, str. 453 a nasl.
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potreby vynucuje stanovené povinnosti.  Stráž prírody pomáha k dosahovaniu cieľov, 

ktoré tento zákon stanoví pri ochrane prírody, i keď formálne nie je organizovaná ako 

štátny  orgán ochrany prírody.  Členovia  pôsobia  ako individuálny  strážcovia  prírody 

s pomerne širokými verejno-mocenskými oprávneniami. Podobne ako v českej úprave 

ustanovenia  zákon  vyžaduje  splnenie  taxatívne  uvedených  predpokladov  pre  výkon 

člena stráže.193

Pôsobnosť strážcu prírody a jeho jednotlivé oprávnenia sú vymedzené v §75 ZOPK 

SR. Pre pôsobnosť člena stráže prírody je dôležité, aby mohol pre získavanie informácii 

o skutočnom stave disponovať prostriedkami umožňujúcimi mu riadny výkon. Podieľa 

sa  na  získavaní  cenných  informácií  o prírodných  a krajinných  hodnotách.  Dôležitou 

súčasťou  činnosti  je  z veľkej  časti  dohľad  nad  dodržovaním  poriadku  a kontrolná 

činnosť. Strážca prírody má oprávnenie nazerať do príslušných dokladov osoby, ktorá 

porušuje  ustanovenia  tohto  zákona,  vyzývať  takúto  osobu,  aby  upustila  od 

protiprávneho jednania, či obmedziť osobnú slobodu osobe, ktorá bola pristihnutá pri 

páchaní trestného činu. Na rozdiel od českej úpravy je strážca prírody oprávnený použiť 

donucovanie  prostriedky,  a to  v prípade  ak  osoba,  u ktorej  je  skúmané  dodržovanie 

zákona, nespolupracuje. Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie upravuje §76 

ZOPK  SR.  Sú  nimi  napr.  hmaty,  chvaty,  slzotvorné  prostriedky,  putá,  či  užitie 

služobného psa. Samozrejme použitie týchto prostriedkov je v záujme ochrany zdravia, 

práv a slobôd osôb potrebné užiť len v náležitých prípadoch, pokiaľ nie je možné užiť 

menej intenzívne prostriedky nápravy. Ak člen stráže prírody užije takéto prostriedky, 

je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať príslušný okresný úrad v sídle 

kraja,  a to  telefonicky  alebo  prostredníctvom  elektronickej  pošty  a spísať  o takomto 

použití úradný záznam. 

Zákon o ochrane prírody a krajiny SR myslí  i na povinnosti člena stráže prírody, 

ktoré  sú  nutné  pre  efektívne  zabezpečenie  výkonu  zverených  úloh.  Dôležité  je 

poskytovanie súčinnosti iným orgánom, ako je napríklad Polícia SR, obecná polícia, či 

okresné  alebo  obecné  úrady.  Člen  stráže  prírody  je  povinný  sa  náležite  preukázať 

služobným preukazom, či nosiť odznak člena stráže na viditeľnom mieste.194

193  Múčková. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár, str. 552 a nasl. 
194  Múčková. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár, str. 560 a nasl.
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8.2.2 Ochrana verejného záujmu na Slovensku

Ochrana verejného záujmu v oblasti životného prostredia je dôležitou zábranou pri 

presadzovaní súkromných záujmov osôb v rôznych oblastiach života. Týmto nástrojom 

je  sčasti  inštitút  protestu  prokurátora,  ktorý  narozdiel  od  ČR  naďalej  funguje  na 

Slovensku, kde v §22, zákona č. 153/2001 Z. z., o prokuratúre, je uvedený ako jeden 

z prostriedkov  výkonu  dozoru  nad  dodržiavaním  zákonov  a ostatných  všeobecne 

záväzných  predpisov.  Prokurátor  je  oprávnený  podať  protest,  pokiaľ  bol  správnym 

aktom  verejnej  správy  porušený  zákon,  či  iný  všeobecne  záväzný  právny  predpis. 

Otázkou  však  zostáva  nakoľko  je  tento  inštitút  uplatňovaný  v procese  ochrany 

životného prostredia. 

Ochrana  verejného  záujmu  tak  ostáva  najmä  na  bedrách  spolkov  zriadených  za 

účelom ochrany prírody, ktorým je z tohto pohľadu veľmi nevhodné okliešťovať práva, 

ktoré im v tejto dôležitej úlohe náležia. 

8.3   Inštitucionálne zaistenie ochrany prírody v USA

8.3.1 Federálna správa národných parkov 

Federálna  správa národných parkov (originálny  názov  „National  Park Service  – 

NPS“) vykonáva od roku 1916 činnosť v oblasti starostlivosti o národné parky USA. 

Sídli  vo  Washingtone.  Je  najstaršou  federálnou  inštitúciou  zastrešujúcou  ochranu 

životného  prostredia.195  Hlavnou  náplňou  činnosti  NPS je:  „Zachovať  krajinu  s jej 

prirodzenými útvarmi a historickými objektmi, chrániť voľne žijúce živočíchy, a zaistiť, 

aby  parky  boli  využívané  takým  spôsobom,  ktorý   ich  zanechá  nepoškodené  pre 

potešenie  nasledujúcich  generácií.“196 NPS spolupracuje  s rôznymi dobrovoľníckymi 

organizáciami a miestnou samosprávou na rozširovaní ochrany prírodných a kultúrnych 

zdrojov. Podieľa sa aj na rozvoji návštevníckeho potenciálu parkov. V poslednej dobe 

sa však  taktiež  zaoberá  problémom  „overturizmu“ v niektorých národných parkoch. 

195  National Park Service Administrative History: A Guide. Dostupné online [Cit. 20.8. 2020]: https://
www.nps.gov/parkhistory/hisnps/NPSHistory/guide.pdf

196  USA Západ Národní parky, Lingea, strana 19
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NPS má na starosti výber poplatkov za návštevu národných parkov, ktoré tvoria cca 10 

%  ročného  rozpočtu  NPS.  Zaujímavosťou  je,  že  pri  NPS  sa  dokázala  vplyvom 

vzdelávacej činnosti zoskupiť obrovská skupina dobrovoľníkov, ktorí každoročne a bez 

nároku  na  odmenu  pomáhajú  zamestnancom  NPS.  Ich  počet  je  každý  rok  okolo 

220 000. Systém zamestnancov sa líši od systému napr. v ČR, či  na Slovensku, a to 

najmä  sezónnosťou.  V USA  funguje  letný  náborový  systém,  ktorý  zabezpečuje 

infraštruktúru  parku  a to  z dôvodu  skokového  nárastu  návštevníkov  v letných 

mesiacoch.197 Tieto pracovné pozície sú veľmi obľúbené medzi zahraničnými študentmi 

prichádzajúcimi na pracovné pobyty počas letných prázdnin.

8.3.2 Postavenie strážcov národných parkov 

Momentálne  sa  v  Spojených  štátoch  amerických  nachádza  asi  dvadsaťdvatisíc 

strážcov národných parkov, takzvaných rangerov, ktorí sa starajú, okrem iného, najmä o 

správny  chod  a  ochranu  národných  parkov.  Na  začiatku  išlo  len  o dobrovoľníkov 

z radov miestnych obyvateľov, ktorí tejto práci obetovali celý svoj život. Žili spoločne v 

jednoduchých kasárňach a ich práca bola naozaj náročná. Medzi strážcami národných 

parkov  je  vytvorené  zvláštne  puto,  cítiť  silný  tímový  duch  a  spájajú  ich  rovnaké 

hodnoty.  V očiach  verejnosti  sú niečím ako hrdinovia,  majú  prestížne  postavenie  v 

spoločnosti a ich béžová a zelená uniforma s typickým klobúkom vyvoláva rešpekt. 

Náplň  práce  rangerov  sa  za  posledné  desaťročia  výrazne  zmenila  vzhľadom na 

meniaci sa svet. Už to nie sú len strážcovia hľadajúci pytliakov v pustej a ľudoprázdnej 

krajine. Ich úlohou v súčasnosti je aj prenasledovanie drogových dealerov a zlodejov, 

zaisťovanie pátracích a záchranných akcií, boj proti požiarom, stráženie voľne žijúcich 

živočíchov, realizácia výskumu a zabezpečovanie servisu pre viac ako tristo miliónov 

návštevníkov ročne. V priebehu rokov sa zmenilo aj zloženie tímu rangerov - pribudli 

ženy a taktiež zástupcovia menšín. Prvou strážkyňou v Správe národných parkov bola 

Herma Baggley,  ktorá nastúpila  v roku 1927 do Yellowstonského národného parku. 

Správa národných parkov sa snaží zabezpečiť, aby v jednotlivých národných parkoch 

197  Pelc. Organizace ochrany přírody v USA: poučení pro Evropu? Dostupné online [Cit. 20.8. 2020]: 
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/organizace-ochrany-prirody-v-
usa-pouceni-pro-evropu/
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pracovali  príslušníci  miestnych etnických skupín,  aby návštevníkom čo najpresnejšie 

približovali históriu oblasti zo svojho uhla pohľadu.198

8.4 Agentúra ochrany životného prostredia (USEPA)

Bola  založená  v roku 1970,  v časoch,  kedy narastal  záujem americkej  verejnosti 

o oblasť  starostlivosti  o životné  prostredie.199 Verejnosť  začínala  mať  obavy  zo 

zhoršujúceho sa stavu ovzdušia v mestách, dochádzalo k častejšej kontaminácii pitnej 

vody a celkovému znečisteniu prostredia. Vo vyššie uvedenom roku vystúpil Richard 

Nixon v Senáte so svojou 37 bodovou správou, ktorá okrem iného mala za cieľ: zaviesť 

normy  na  kvalitu  ovzdušia  a zníženie  produkcie  výfukových  plynov  z vozidiel, 

sprísnenie bezpečnostných opatrení pri preprave ropy atď. Aj z dôvodu, že jednotlivé 

oblasti  znečistenia  zastrešovali  rôzne  organizácie,  bol  výkon komplexnejšej  ochrany 

zložitý.  Jednotlivé  štáty  federácie  sa  museli  v oblasti  obmedzovania  znečisťovania 

životného prostredia obracať na rôzne orgány. Priklonili sa tak k myšlienke jednotnej 

agentúry,  na ktorú by sa mohli  v prípade potreby jednoducho obrátiť,  a ktorá by ich 

dokázala podporiť finančne, materiálne či personálne. Tak vznikla Agentúra ochrany 

životného  prostredia  so  sídlom  vo  Washingtone,  ktorá  dodnes  vykonáva  činnosť 

v oblasti ľudského zdravia a životného prostredia.200 Z činností, na ktorých sa podieľala, 

je nutné spomenúť napr. „Clean Air Act“ z roku 1970, ktorý stanovil národné štandardy 

v oblasti kvality ovzdušia. V roku 1972 sa podieľala na podpísaní dohody medzi USA 

a Kanadou ohľadom vyčistenia tzv. Great Lakes na ich hraniciach, ktoré sú zásobárňou 

pitnej  vody  pre  cca  25  miliónov  ľudí.  V poslednom období  sa  intenzívne  venovala 

Akčnému  plánu  pre  pitnú  vodu.  Ide  o  snahu  o  zvýšenie  kvality  pitnej  vody 

a zabraňovaniu jej nadmerného plytvania.201

198 USA Západ Národní parky, Lingea, strana 55-57
199  Pelc. Organizace ochrany přírody v USA: poučení pro Evropu? Dostupné online [Cit. 20.8. 2020]: 

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/organizace-ochrany-prirody-v-
usa-pouceni-pro-evropu/

200  The origins of EPA. Dostupné online [Cit. 20.8. 2020]: https://www.epa.gov/history/origins-epa
201  Milestones in EPA and Environmental History. Dostupné online [Cit. 20.8. 2020]: 

https://www.epa.gov/history/milestones-epa-and-environmental-history
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9 Vlastnícka  štruktúra  a podmienky  výkonu  územného  plánovania 

pri ochrane prírody 

9.1 Vlastnícke právo

Vlastnícke  právo  je  jedným  zo  základným  práv  uvedených  v čl.  11  Listiny 

základných práv a slobôd ČR. Ide o jedno z najstarších základných práv,202 systematicky 

zaradené do druhej hlavy Listiny. Predmetom ochrany tohto práva, ako už od počiatku 

svojej  existencie  Ústavný súd judikuje,  je  právo už  existujúce,  majúce  účinky  erga 

omnes,  a teda  nie  právo,  ktoré  má byť  v budúcnosti  založené.203 Ochrana  sa  taktiež 

podľa nálezu ÚS ČR nevzťahuje na záväzkové vzťahy, z ktorých vznikajú účinky tzv. 

inter  partes.204 Netreba  sa  domnievať,  že  ochrana  vlastníctva  je  výlučne 

súkromnoprávnou záležitosťou. Ochrana tohto práva je dôležitá i z iného dôvodu. A to 

že  riadny  výkon  a ochrana  vlastníckeho  práva  je  nepochybne  vo  verejnom záujme. 

Ďalším faktorom je, že pri rušení, či neoprávnených zásahoch do vlastníckeho práva nie 

je rozhodujúce,  kto daný zásah činí.  Súdna ochrana je  tak poskytovaná skutočnému 

vlastníkovi i v prípade zásahu súkromnoprávnej osoby.205 

Vyššie  uvedený čl.  11 Listiny ďalej  vo svojom odst.  4 uvádza,  že „vyvlastnenie 

alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je  možné vo verejnom záujme,  a to  na 

základe zákona a za náhradu“206 K obmedzeniu tohto práva môže prísť, okrem iného, 

aj v prípade  ochrany  životného  prostredia.  A teda  i napr.  pri  kolízii  s iným  právom 

vyplývajúcim z Listiny, ktorým je právo na priaznivé životné prostredie.

Právo na  priaznivé  životné  prostredie  je  zaručené ústavným poriadkom v čl.  35 

Listiny základných práv a slobôd ČR. Ako aj z judikatúry Ústavného súdu ČR pod sp. 

zn.  Pl.  ÚS 15/96  zo  dňa  9.  októbra  1996 vyplýva,  životné  prostredie  je  verejným 

statkom. Nemožno tak jeho podiely priraďovať jednotlivcom, či ho nejakým spôsobom 

deliť. Taktiež, nikto nemôže byť vylúčený z jeho samotného užívania. Zároveň je však 

202  Toto právo bolo obsiahnuté už v v čl 17 Deklarácie práv človeka a občana zo dňa 26. augusta 1789. 
Zdroj: La Constitution de la Ve République. Paris: Librio, 2003. s. 92

203  Podrobnejšie k tejto problematike nálezy Ústavného súdu ČR zo dňa 28. júna 1995, sp. zn. I. ÚS 
115/94, či nález zo dňa 9. októbra 1997, sp. zn. III. ÚS 116/97.

204  Zo dňa 23. januára 2001, sp. zn. II. ÚS 77/00.
205  Kocourek. Omezení vlastnického práva, str. 15 až 16
206  Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?

vtextu=listina#lema0
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nutné  sa  na  životné  prostredie  ako  na  verejný  statok  pozerať  aj ako  na  verejné 

subjektívne právo jednotlivca.207

V určitom prípade teda dochádza ku kolízii  práva na priaznivé životné prostredie 

a vlastníckeho práva. Pri presadení konkrétneho práva je dôležité váženie týchto dvoch 

Ústavou zaručených práv.  Ústavne zaručené práva nemajú hierarchické usporiadanie 

a ústavný poriadok na nich hľadí v tomto zmysle ako na rovnocenné. Na druhú stranu to 

však neznamená, že by mali tieto práva rovnakú vnútornú hodnotu, či význam. Z toho 

vyplýva, že obmedziť základné právo, či slobodu je prípustné len pri prevážení iného 

základného  práva  či  slobody.208209 K tomuto  obmedzeniu  dochádza  na  základe  testu 

proporcionality,  ktorá  umožní  racionálne  a transparentné  riešenie  stretu  a hierarchie 

účelu pri tvorbe a následnej aplikácii práva.210

9.2 Spôsoby obmedzenia vlastníckeho práva z dôvodu ochrany prírody 

Nepochybne  vlastnícke  právo  má  rôzny  rozmer  v čase  i na  mieste,  kde  je 

uplatňované.  V čl.  11  odst.  3  Listiny  sa  uvádza:  „Vlastníctvo  zaväzuje.  Nesmie  byť 

zneužité  na  škodu  práv  druhých  alebo  v rozpore  so  zákonom chránenými  obecnými 

záujmami. Jeho výkon nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu a životné prostredie 

nad  mieru  stanovenú  zákonom.“211 Výkon  vlastníckeho  práva  tak  podľa  tohto 

ustanovenia  nesmie  poškodzovať  životné  prostredie.  Avšak  k ochrane  životného 

prostredia  pristupujeme  inak  v intraviláne  obce  mimo  chráneného  územia  a inak 

v prírodnej zóne národného parku. Z tohto dôvodu môže prísť i k inému obmedzeniu 

vlastníckeho  práva  na  území  národného  parku.  Právny  režim  a samotná  úprava 

právneho  rámca  národného  parku  sa  tak  priamo  dotýka  práv  a povinností  vlastníka 

pozemku na jeho území. Zároveň je tento vlastník významným  partnerom konkrétnej 

správy národného parku. Od jeho prístupu tak potom závisí, aký veľký konflikt medzi 

vlastníckym právom a ochranou prírody nastane. 

207  Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 10. júla 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97
208  Viď nález ÚS ČR zo dňa 3. októbra 2006, sp. zn. I. ÚS 481/04. 
209  Kocourek. Omezení vlastnického práva k pozemkům, str. 44
210  Holländer, P. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 93. 
211  Listina základních práv a svobod. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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Okolnosti  vyhlasovania  národných  parkov  a historický  kontext  zapríčinil,  že 

v Českej  republike  na  rozdiel  od  Slovenska  je  vo  všetkých  národných  parkoch 

väčšinovým  vlastníkom  pozemkov  štát.  Na  Slovensku  to  tak  neplatí,  väčšinovým 

vlastníkom pozemkov  je  štát  len  v 5  z 9  národných  parkov.  A i v týchto  národných 

parkoch  je  pomer  medzi  súkromným  a štátnym  vlastníctvom  takmer  vyrovnaný. 

Výnimku v tomto ohľade reprezentuje sčasti len Národný park Muránska planina, kde je 

štát vlastníkom 79 % pozemkovej rozlohy územia. Ide o najväčšie zastúpenie štátu ako 

vlastníka pozemkov na území národného parku.212

I napriek  relatívne  vysokej  prevahe  štátneho  vlastníctva  pozemkov  na  území 

národných parkov sa v ČR realizujú  prostredníctvom Národných programov výkupy 

pozemkov  v osobitne  chránených  územiach  a to  prostredníctvom Výziev  Národného 

programu MŽP ČR z prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia.213 Samozrejme 

i na Slovensku prebieha snaha o riešenie situácie  vo veci starostlivosti  o pozemky v 

osobitne chránených územiach. 

Slovenská  právna  úprava  obsahuje  rôzne  formy  riešenia  starostlivosti  o územie 

národných parkov, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu. Môžeme hovoriť o nástrojoch ako 

výkup  pozemkov,  nájom  pozemkov,  zámena  pozemku  za  pozemok  mimo  osobitne 

chráneného územia, finančné kompenzácie za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva, 

dotácie pri prechode na spôsob hospodárenia v lese prírode blízkym spôsobom atď. 

Obmedzením vlastníckeho práva je nepochybne i obmedzenie disponovať s určitým 

nehnuteľným majetkom,  tzv.  ius  disponendi.  Takéto  obmedzenie,  vyplývajúce  štátu 

z ustanovenia §23 ZOPK, stanoví zákaz privatizácie214 pozemkov na území národných 

parkov  vo  vlastníctve  štátu.  I toto  ustanovenie  však  prešlo  určitou  obmenou,  najmä 

vplyvom  novely  zákona  č.  123/2017  Sb.,  ktorým  sa  dopĺňal  a menil  ZOPK. 

Predovšetkým  sa  z pôvodného  ustanovenia  vytratila  limitácia  časová  i limitácia 

vecná215.  Limitácia  časová  v pôvodnom  ustanovení  znamenala,  že  ustanovenie 

212  Viď Príloha č. 1 
213  Viď napr. Výzva č. 1/2019. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 

https://www.mzp.cz/cz/podpora_vykupu_pozemku
214  V zmysle prevodu vlastníckeho práva k pozemku na subjekt odlišný od štátu. Neznamená však 

zákaz prevodu medzi subjektmi s právom hospodáriť so štátnym majetkom.  
215 Znenie ustanovenia §23 odst. 1 ZOPK ku dňu 31.12.2015: „Lesy, lesní půdní fond, vodní toky 

a vodní plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve 
státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle 
předpisů o majetkové restituci.“ Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/39807/1/2?
timeslice=31.12.2021&timeslice2=31.12.2015&burl=%3Fvtextu%3Do%2520ochran%25C4%259B
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dopadalo, len na pozemky na území národných parkov, ktoré boli vo vlastníctve štátu 

ku  dňu  1.  júna  1992,  teda  ku  dňu  nadobudnutia  účinnosti  ZOPK.  Limitácia  vecná 

spočívala vo vymedzení konkrétnych typov pozemkov (lesy, lesný pôdny fond, vodné 

toky  a vodné  plochy),  na  ktoré  ustanovenie  cielilo.  Záujem  o zacelenie  a ochranu 

právneho  stavu  v spojení  s predkupným  právom  štátu  k určitým  pozemkom  v 

chránených  územiach,  vyplývajúcemu  z ustanovenia  §61  ZOPK,   tak  postupnými 

krokmi  zákonodarca  prispieva  k výhodnejšiemu  postaveniu  štátu  pri  presadzovaní 

účelnejšej ochrany týchto území. Ostatne k tomuto názoru sa priklonil i ÚS ČR, ktorý 

vo svojom náleze  z  dňa 25.  septembra  2018,  pod sp.  zn.  Pl.  ÚS 18/17 v bode 118 

zdôraznil  legitimitu  štátneho  záujmu  pri  presadzovaní  koncentrácie  prírode 

najcennejších území v jeho vlastníctve, pretože len tak je možné účinnejšie naplňovať 

verejný záujem na ochranu prírody.216 

9.3 Vyvlastnenie z environmentálneho dôvodu 

Určitou  formou  prechodu  vlastníckeho  práva,  ktorá  sa  dnes  zväčša  používa 

v prípade výstavby dopravnej infraštruktúry, je vyvlastnenie. K vyvlastneniu však môže 

dôjsť  i z iných  dôvodov.  Jedným  z dôvodom  je  dôvod  environmentálny.  Krajina 

a príroda v nej sa každým dňom mení. A možno i dnes, ale najmä v budúcnosti, budeme 

musieť  pristúpiť  z dôvodu  zmeny  klímy,  nedostatku  vodných  zdrojov,  či  iných 

závažných dôvodov i napr. k takým opatreniam, ako je výstavba objektov, ktoré tieto 

negatívne  vplyvy  minimálne  zmiernia.  Vyvlastnenie  v súčasnom  zmýšľaní  je 

obsiahnuté v §11 odst. 4 LZPS ČR, v znení:  „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie 

vlastníckeho  práva  je  možné  vo  verejnom  záujme,  a to  na  základe  zákona  a za 

náhradu.“217 Dôležité  je  rozlišovať  medzi  vyvlastnením  a núteným  obmedzením 

vlastníckeho  práva,  z dôvodu,  že  v prípade  obmedzenia  nedochádza  k prechodu 

vlastníckeho práva. 

%2520p%25C5%2599%25C3%25ADrody#df1
216  Nález ÚS ČR z dňa 25. septembra 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/382064/1/2?vtextu=zci&timeslice=null#lema0
217  Listina základních práv a svobod. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?vtextu=listina#lema0
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Z environmentálneho  dôvodu  v oblasti  ochrany  prírody  a krajiny  môžeme  uviesť 

ustanovenie podľa §60 ZOPK ČR:  „Vyvlastniť nehnuteľnosť či práva k nej za účelom 

ochrany prírody a krajiny je možné v prípadoch stanovených zvláštnym predpisom.“218 

Táto úprava však bola prijatá ešte za účinnosti starého stavebného zákona, ktorý poznal 

inštitút  vyvlastnenia  nehnuteľnosti  umiestnenej  v chránenom  území.  A z dnešného 

pohľadu je značne problematická, najmä z pohľadu, či rozširuje účely vyvlastňovania.219 

9.4 Výkup pozemkov ako spôsob ochrany prírody

Samotný výkon vlastníckych práv je možné považovať za nástroj ochrany životného 

prostredia. Ďalším dôležitým  predpokladom je, že štát je schopný lepšie skĺbiť výkon 

vlastníckeho  práva  a záujem  na  ochrane  prírody  a krajiny.  Ďalším  nástrojom  je  tak 

výkup  pozemkov  v oblasti  osobitne  chránených  území.  Tento  výkup  je  realizovaný 

prostredníctvom  príspevkov  na  výkup  pozemkov  zo  Štátneho  fondu  životného 

prostredia. Avšak na tento príspevok nie je právny nárok. Dôležitým inštitútom je podľa 

§61 ZOPK ČR tiež predkupné právo štátu.

Predkupné právo je oproti vyvlastneniu oveľa viac využívaným nástrojom, keďže 

ročne sa podarí orgánom ochrany prírody vykúpiť desiatky hektárov. Toto právo sa dá 

chápať z viacerých uhlov pohľadu. Z jednej strany slúži k zabráneniu stavebnej činnosti 

na pozemkoch v osobitne chránených územiach. Dôležité je uviesť, že je konštituované 

len  voči  pozemkom  ležiacim  na  jedinečnom  a významnom  území  v národnom 

i medzinárodnom ponímaní, sú to teda územia národných parkov, národných prírodných 

rezervácií,  či pamiatok. K existencii práva postačuje i skutočnosť, že i relatívne malá 

časť pozemku zasahuje do tohto chráneného územia.  Ďalšou náležitosťou uplatnenia 

predkupného  práva  je  stav  pozemku,  ktorý  nesmie  byť  zastavaným.  Posledným 

predpokladom je umiestnenie pozemku, ktorý nesmie byť v zastavanom území obce. 

V tomto prípade predkupné právo nevzniká.220 Právna úprava sa na prvý pohľad zdá ako 

jasná a určitá,  avšak nie je tomu úplne tak.  Dôležitým rozhodnutím,  kde sa NS ČR 

zaoberal  okrem  iného  aj  výkladom  pojmov  „sídelní  útvar,  zastavěný  pozemek, 

218 ZOPK. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/39807/1/2?
vtextu=ochran%C4%9B%20p%C5%99%C3%ADrody#lema0

219 Hanák. Vyvlastnění z enviromentálních důvodů. Str. 22-39
220     Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny, str. 480 - 483
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nezastavěný  pozemek“, či  uplatneniu  zákonného  vecného  predkupného  práva.  Ide 

o rozsudok NS ČR z dňa 28. novembra 2019, pod sp. zn. 22 Cdo 1691 / 2018 , kde sa 

NS ČR zaoberal dovolaním Správy Národného parku Šumava. Pôvodnou žalobou sa 

Správa Národného Parku domáhala o nahradenie vôle žalovaného za úplatu previesť do 

vlastníctva  ČR221 nehnuteľnosti  situované  na  území  NP  Šumava.  Žalovaný  tieto 

pozemky nadobudol  úplatným prevodom,  a to  konkrétne  dvomi kúpnymi zmluvami. 

Pôvodný vlastník neučinil Správe NP ponuku na uplatnenie predkupného práva a z toho 

dôvodu bolo toto právo porušené. Žalovaný argumentoval, že uvedené predkupné právo 

nebolo evidované vo verejnom registri222 a taktiež, že ustanovenie §61 ZOPK ČR nie je 

možné na tento prípad aplikovať, z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú 

podľa platného územného plánu v zastavanom, či zastaviteľnom území obce. Pomerne 

kľúčovú úlohu v tomto spore hral pojem „sídelní útvar“, ktorý vyjadroval až do prijatia 

novely č. 123/2017 Sb., územnú pôsobnosť ustanovenia § 61 odst. 1 ZOPK ČR.223 U 

tohto pojmu podľa rozsudku NSS224 absentuje legálna definícia  a z tohoto dôvodu je 

nutné ho vykladať v zmysle ustanovenia § 14 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu platnom do novely zák. č. 83/1998 Sb.225 v zmysle podobnom súvisle 

zastavanému  územiu  obce,  avšak  nestotožňovať  ho  s pojmom  obec.  V uvedenom 

prípade  nešlo  podľa  názoru  o sídelný  útvar,  avšak  z dôvodu  nejednoznačného 

vymedzenia pojmu v legislatíve, nemôže byť táto skutočnosť k tiaži žalovaného. NS ČR 

ďalej poukázal na platný územný plán obce, i keď prijatý nezákonným spôsobom, ktorý 

tieto pozemky evidoval ako zastaviteľné plochy. Z tohto dôvodu tak predkupné právo 

podľa ustanovenia §61 ZOPK ČR štátu nenáleží a dovolanie zamietol.226 

221  Správa národného parku Šumava vykonává v týchto prípadoch, kedže ide o nehnuteľnosti situované 
na území Národného parku Šumava, právo hospodárenia k nehnuteľnému majetku.

222  Uvedeným registrom je kataster nehnuteľností
223  Znenie ustanovenia §61 odst. 1 ZOPK ČR pred novelou zák. č. 123/2017 Sb. : „ Vlastníci 

nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území národních parků ( ... ) jsou povinni v 
případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany 
přírody....“ Dostupné online [Cit. 20. 8. 2020]: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/39807/1/2?timeslice=31.05.2017

224  Rozsudok NSS ČR z dňa 29. augustra 2008, čj. 5 As 48/2006 – 75 Dostupné online [Cit. 20. 8. 
2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/141402/1/2?timeslice=null

225  Znenie § 14 veta druhá zák. č. 50/1976 Sb. stavební zákon: „Sídelní útvar je každá jednotka 
osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.“ Dostupné 
online [Cit. 20. 8. 2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/141402/1/2?timeslice=null

226  Rozsudok NS ČR z dňa 28. novembra, sp. zn. 22 Cdo 1691/2018. Dostupné online [Cit. 20. 8. 
2020]: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/441944/1/2?
vtextu=zastav&timeslice=null#lema0
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Na tomto mieste tak nastáva priestor pre úvahu, či môže byť územný plán obce 

ležiacej  na  území  národného  parku,  i napriek  nesúhlasu  správy  národného  parku, 

regulárny. Dostávame sa tak do neželanej situácie, keď územný plán je síce platný, ale 

prijatý v rozpore so zákonom. V budúcnosti tak bude dôležité takéto nebezpečné právne 

nepodarky eliminovať. 

9.5 Náhrady za obmedzenie hospodárenia na lesných a poľnohospodárskych 

pozemkoch

Na Slovensku sa vyplatí na náhradách za obmedzenie hospodárenia ročne 4 milióny 

Eur.227 Náhrady chápeme ako spôsob kompenzácie za sťaženie, resp. zhoršenie využitia 

poľnohospodárskej, či lesnej pôdy. Náhrady sa  napr. vyplácajú súkromným vlastníkom 

ako kompenzácia za vylúčenie možnosti hospodárenia v tzv. bezzásahových oblastiach. 

Avšak  toto  riešenie  nie  je  systémové,  keďže  nerieši  podstatu,  ktorou  je  úprava 

vlastníckych pomerov.228

227  V posledných rokoch je vidieť nárast hodnoty kompenzácií.
228  Koľko stojí divočina - Ekonomická analýza nákladov rozširovania bezzásahových území v 

národných parkoch IEP – Ministerstvo životného prostredia 
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10 Ochrana lesa, flóry a fauny v národných parkoch

10.1 Vymedzenie pojmu les

Les ako spoločenstvo organizmov je dominantným prvkom českých i slovenských 

národných  parkov.  V Českej  republike  predstavuje  toto  spoločenstvo  až  80  %  ich 

plochy,229 na Slovensku lesné pozemky tvoria dokonca 82 % rozlohy územia národných 

parkov. Jediným národným parkom, kde prevláda nelesné spoločenstvo je Pieninský 

národný park. Ide však o rozlohou jednoznačne najmenší národný park.230 

Lesy majú vo svojej  podstate rôzne funkcie.  Jedným zo základných rozdelení  je 

funkcia produkčná a mimoprudukčná. S touto kategorizáciou sa stretávame v českom, 

ale i slovenskom zákone o lesoch.231 Produkčná funkcia je spravidla materiálnej povahy, 

vyjadrenej predovšetkým drevnou hmotou, ktorá je významnou funkčnou surovinou pre 

ľudskú činnosť. Drevná hmota je chápaná ako obnoviteľný zdroj. I keď jeho funkcia 

ako  obnoviteľného  zdroja  energie  je  diskutabilná,  a ani  medzi  odborníkmi  nie  je 

jednotný  názor.  Najmä  čo  sa  týka  biomasy a využitia  drevnej  štiepky pri  produkcii 

elektrickej  energie.  Toto  sa  ukázalo  na  Slovensku  ako  veľmi  problematické. 

Predovšetkým v súvislosti  so značne vysokými dotáciami  na biomasu,  čo spôsobilo 

takmer dvojnásobný nárast počtu vyrúbaných stromov. Výrazný nárast ťažby nastal i po 

tzv. veternej kalamite v Tatrách v roku 2004. Mimoprodukčné funkcie lesa sú chápané 

ako ekologické,  pôjde teda o pôdoochrannú, klimatickú či  vodohospodársku funkciu. 

Významnou mimoprodukčnou funkciou je spoločenská funkcia lesa. Les má výchovný 

charakter, vzdelávací a ďalej plní zdravotnú funkciu, ale i kultúrnu či vedeckú. 

Tento dômyselný ekosystém tvorí neodmysliteľnú súčasť života každého človeka, 

a preto je nutná náležitá právna úprava, ktorá dokáže skĺbiť jednotlivé funkcie lesa, a vo 

verejnom  záujme  najmä  v osobitne  chránených  územiach  nepovznesie  produkčnú 

funkciu lesa nad tou mimoprodukčnou. 

229  Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pece-o-lesy-v-
narodnich-parcich-quotby-se-mela-vymanit-z-hospodarskeho-pohleduquot

230  Koľko stojí divočina. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020: 
https://www.minzp.sk/files/iep/kolko_stoji_divocina.pdf

231  V ČR konkrétne zák. č. 289/1995 Sb, lesní zákon a na Slovensku zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
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10.2 Právna úprava lesného hospodárenia

Dejiny úpravy lesného hospodárenia na území  ČR pochádzajú  už z polovice  18. 

storočia, kedy bol spracovaný „Lesní řád pro Čechy, Moravu a Slezsko“232 Postupným 

vývojom sa transformovali určité procesy, avšak dá sa povedať, že lesníctvo a spôsob 

hospodárenia sa počas posledných 200 rokov veľmi nezmenil. 

Základným predpokladom v § 1 lesného zákona je stanoviť predpoklady tak, aby 

bol samotný les zachovaný a taktiež, aby boli zachované jeho funkcie. Z tohoto pohľadu 

je veľmi dôležitá kategorizácia lesov. 

10.3 Kategorizácia lesov

Kategorizáciu  lesov  môžeme  chápať  ako  rozdiel  vo  využívaní  ich  jednotlivých 

funkcií. Funkciami rozumieme prínosy, účinky, či vplyvy lesov ako zložky životného 

prostredia,  či  prostredia  hospodárskeho  využitia.233 Zákon  o lesoch,  či  lesný  zákon 

rozoznáva tri kategórie lesa: 

a Ochranné lesy,

b Lesy osobitého určenia,

c Hospodárske lesy.

Lesný  zákon  rozlišuje  ešte  lesy  pod  vplyvom  imisií.  Čo  sa  týka  kategorizácie, 

aj napriek  identickému pojmosloviu  sú prítomné určité  rozdiely.  Pomerne  značný je 

rozdiel v určení lesov v národných parkoch. Česká právna úprava v § 8 odst. 1 písm. c) 

lesného zákona stanoví: „lesy zvláštneho určenia sú lesy, ktoré nie sú lesmi ochrannými 

a nachádzajú  sa  ...  c)  na  území  národných  parkov...“234.  Zo  znenia  a komentáru 

k ustanoveniu vyplýva, že tieto lesy nemôžu byť lesmi hospodárskymi, a v tom prípade 

produkčná  funkcia  lesa  výrazne  ustupuje  v prospech  mimoprodukčnej  funkcie,  teda 

ekologickej. Treba i dodať, že o tomto zaradení nerozhoduje orgán štátnej správy lesov, 

ale  toto  vymedzenie  vyplýva  priamo  ex  lege.  Uvedené  ustanovenie  je  teda  veľmi 

232  Jančařová. Právo životního prostředí. Zvláštní část, str. 191
233  Tittlová. Zákon o lesoch. Komentár, str. 113 
234  Lesní zákon. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/43356/1/2?vtextu=lesn%C3%AD#lema0
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dôležité z pohľadu ochrany prírody a krajiny a udržovania lesných porastov na území 

národných  parkov.  V Slovenskej  právnej  úprave  by  sme  takéto  jasné  vymedzenie 

hľadali márne. Pri analýze ustanovenia  § 14 odst. 2 písm. e) zákona o lesoch sa síce 

dozvieme, že lesy osobitného určenia sú i lesy  „v chránených územiach a na lesných 

pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov“235,  no 

musia  však  byť  za  takéto  lesy  vyhlásené.  Chránenými  územiami  sa  rozumejú 

maloplošné chránené územia236 a veľkoplošné chránené územia237. ZOPK SR stanovuje 

pre  tieto  územia  rôzne  stupne  ochrany  a tak  i spôsob  hospodárenia  je  odlišný.  Pri 

bežnom pohľade a komparácii ustanovení českej a slovenskej právnej úpravy sa môže 

zdať,  že  predsa  len  slovenská  právna  úprava  z pohľadu  hospodárenia  v lesoch 

v chránených územiach je širšia. Pri bližšom skúmaní však zistíme, že opak je pravdou, 

a lesy konkrétne v chránených územiach na Slovensku sú oveľa menej chránené ako 

v ČR.  To  znamená,  že  na  Slovensku  môže  byť  les  v národnom  parku  lesom 

hospodárskym a teda s prevažujúcou produkčnou funkciou. Pre príklad môžeme uviesť 

Národný park Poloniny, kde suverénne prevládajú hospodárske lesy (64,6%), v menšom 

sú zastúpené lesy ochranné (7,4 %) a lesy osobitého určenia (28 %).238 V kombinácii 

s prevažujúcim súkromným vlastníctvom tak jednoznačne vstupuje do popredia záujem 

na produkčnej funkcii. Nedá mi na tomto mieste neuviesť rozhodnutie MS v Prahe č. j. 

51  Co  89/2006-154  z dňa  28.  júna  2006,  kde  súd  konštatoval:  „v  prípade  lesov 

zvláštneho určenia, ktoré sa nachádzajú v osobitne chránených územiach ( .... ) a tvoria 

tak  osobitne  významné  prírodné  bohatstvo,  k tomu  pristupuje  i verejný  záujem  na 

zachovaní  týchto  cenných  prírodných  zdrojov,  ktorý  je  nadradený  hospodárskym 

záujmom“.  Využívanie  dreva  z týchto  lesov  je  tak  podľa  názoru  súdu  zo  zákona 

obmedzené  a vlastník  či  správca  je  povinný  tento  stav  rešpektovať.239 MS  v 

Prahe uzavrel,  že obmedzenie  hospodárenia  vyplýva  priamo  zo  zákona  a nie 

rozhodnutím orgánu štátnej správy.240 

235  Zákon o lesoch. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/60475/1/2?vtextu=o%20lesoch#lema0

236  Národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, 
chránené areály, chránené krajinné prvky.

237  Národné parky, chránené krajinné oblasti a chránené vtáčie územia. 
238  Program starostlivosti o Národný park Poloniny. Dostupné online [Cit. 20. 4. 

2020]: :http://www.sopsr.sk/psnppo/files/01_PS_o_NP_Poloniny_201601-text.pdf
239  MS v Prahe sa zaoberal žalobou vo veci obmedzenia hospodrenia v lese z dôvodu stanovenia 

„bezzásahovosti“ na území NPR Ransko v pláne starostlivosti, ktorý bol podkladom pre spracovanie 
lesného hospodárskeho plánu. 

240  Damohorský. Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi ... str. 198 a nasl.
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Pre presadenie trvale udržateľného hospodárenia v lese sa využívajú rôzne nástroje, 

ako  koncepčné,  plánovacie,  administratívne,  či  sankčné.  Plánovacími  nástrojmi  sú 

oblastné  plány  rozvoja  lesov,  lesné  hospodárske  plány  a lesné  hospodárske  osnovy. 

Rozdiel  medzi  LHP A LHO je  rozloha lesa pri  hospodárení,  pri  pláne je  povinnosť 

vlastníka (obhospodarovateľa)  spracovať ho pre všetky lesy s  veľkosťou nad 50 ha. 

Dobrovoľne tak môžu učiniť i vlastníci nedosahujúci túto výmeru. Problémom však je 

možnosť  i v najcennejších  územiach  vykonávať  tzv.  náhodnú,  či  kalamitnú  ťažbu. 

Takáto  ťažba  bola  na  Slovensku  vykonávaná  i v 5.  stupni  ochrany  prírody,  teda 

v najcennejších  územiach.  Podľa údajov z výročnej  správy Štátnych lesov TANAPU 

z roku 2018 tvorila náhodná ťažba až 99,84 % z celkovej ťažby.241 To by sa však malo 

zmeniť po novele zákona o lesoch s platnosťou od 1. januára 2020242, vložením §28a 

s názvom „Mimoriadne udalosti v lesoch“ sa takáto ťažba výrazne sprísni. Novelou sa 

okrem iného zavádza do zákona o lesoch definícia prírode blízkeho hospodárenia v lese. 

Reálne však tieto opatrenia vstúpia „v život“ až o pár rokov, keďže sa nimi nezasahuje 

do  súčasných  lesných  hospodárskych  plánov,  ktoré  sa  vypracovávajú  na  10  rokov, 

a náhodná  ťažba  vo  vysokých  objemoch  tak  bude  pokračovať  ešte  nejaký  ten  čas. 

Určitým mementom by pre nás malo byť konanie v Bielovežskom pralese, zapísanom 

v zozname svetového  dedičstva  UNESCO.  Poľské  Ministerstvo  životného prostredia 

rozhodlo  o zdvojnásobení  ťažby  dreva  v tomto  území  s cieľom  ochrániť  prirodzené 

stanoviská  a druhy  po  kôrovcovej  kalamite.  Aktivisti  a odborníci  však  dokázali,  že 

rúbané boli i vzácne stromy uprostred pralesa a ďalšie, ktoré tento cieľ nenaplňovali. 

Komisia  podala  na  Poľsko  žalobu  k Súdnemu  dvoru  pre  porušenie  smernice 

o stanoviskách a vtáčej smernici, spojenú s návrhom na vydanie predbežného opatrenia. 

Súdny  dvor  vydal  uznesením  predbežné  opatrenie,243 ktorým  nariadil  Poľsku,  aby 

zastavilo  ťažbu.  Toto  rozhodnutie  je  dôležité  z viacerých  pohľadov.  Dáva Súdnemu 

dvoru  možnosť  upresniť  posudzovanie  rôznych  mimoriadnych  zásahov  vo  vzťahu 

k ochrane území Natura 2000. A taktiež nám tento prípad ukazuje ako dokáže Komisia 

reagovať  na  poškodzovanie  životného  prostredia.244 V tomto  duchu  sa  vyslovil 
241 Výročná správa za rok 2018 – Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica. 

Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
http://www.lesytanap.sk/media/downloads/vyrocne_spravy/2018_vyrocna_sprava.pdf

242 Zákon č. 355/2019 Z. z., zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 326/2005 Z. z. o lesoch v zení 
neskorších predpisov 

243  Uznesenie z dňa 27. júla 2017 Komisia v. Poľsko (C-441/7 R, ECLI:EU:C:2017:622). 
244  Vomáčka. Pomocná ruka unijního práva: Těžba v Bělověžském pralese, postup podle čl. 259 SFEU, 

pojem „veřejná  instituce“ a přístup k informacím o životním prostředí.  In  České právo životního 
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i Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku z 28 apríla 2016, sp. zn. 5 Sžo 45/2014. NS SR 

v rozhodnutí uviedol, že ZOPK SR je vo vzťahu k zákonu o lesoch osobitným právnym 

predpisom, a preto môže správny orgán obmedziť.  Súd poukazuje na skutočnosť,  že 

záujem na zachovaní daného územia v národnom parku, či chráneného vtáčieho územia 

má  prednosť  pred  hospodárskou  činnosťou  žalobcu.  Pokiaľ  je  ochrana  lesa  možná 

menej  drastickým  spôsobom  ako  je  výrub,  má  byť  postupované  týmto  spôsobom 

a takúto situáciu nemožno pokladať za ťažisko obmedzenia práv žalobcu.245

Len  pre  informáciu  v ČR  tvorila  v roku  2018  náhodná  ťažba  dreva  cca  60  % 

z celkového  objemu ťažby  dreva.246 A pre  porovnanie  do  roku 2015 náhodná  ťažba 

neprekračovala 30 % objemu celkovej ťažby.247  

10.4 Ochrana fauny v národných parkoch

K zachovaniu  biologickej  rozmanitosti  a správnej  funkcie prírodných procesov je 

nevyhnutná komplexná ochrana prírody, a teda i ochrana fauny. Dôležitou je správna 

funkcia  potravinového  reťazca  a  existencia prirodzených  nepriateľov  jednotlivých 

druhov  živočíchov  vo  voľnej  prírode.  Z tohoto  dôvodu  je  zásadným  i  zastúpenie 

veľkých  šeliem  na  území  Slovenska  s čiastočným presahom do  ČR,  a to  konkrétne 

medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a v ohrozenom množstve mačky divej. 

10.4.1 Ochrana medveďa hnedého a vlka dravého na Slovensku

Medveď hnedý je najväčšou šelmou v ČR i na Slovensku. Je zaradený do skupiny 

celoročne  chránených živočíchov.  Ochranu zabezpečujú  medzinárodné  i vnútroštátne 

normy. Medzinárodná úprava v Smernici Rady 92/43/EHS248 radí medveďa do skupiny 

podliehajúcej  striktnej  ochrane.  Možnosť  udelenia  výnimky  z  ochrany  upravuje 

prostředí  2/2017  str.  93  a nasl.  Dostupné  online  [Cit.  20.  4.  2020]: 
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_44.pdf

245 Tittlová. Zákon o lesoch. Komentár, str. 470
246 Náhodná ťažba dreva. Český štatistický úrad. Dostupné online [Cit. 10. 4. 2020]: 

http://noveaspi.cz  https://www.czso.cz/documents/10180/91232997/100004192k211.pdf/f7e57c7f-  
c230-457e-94e0-8998d298e99a?version=1.0

247  V českých lesích se vytěžilo rekordní množství dřeva. Dostupné online [Cit. 10. 4. 2020]:  
https://www.czso.cz/csu/czso/v-ceskych-lesich-se-vytezilo-rekordni-mnozstvi-dreva
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vnútroštátna legislatíva, konkrétne ZOPK SR, konkrétne vyhláška MŽP SR č. 24/2003. 

Uvedená vyhláška stanoví i spoločenskú hodnotu medveďa hnedého v sume 3 690 eur. 

Zákonná ochrana je často závislá  na celospoločenských náladách a razantne sa mení 

v čase.  Uvádza  sa,  že  populácia  medveďa na Slovensku v období  po prvej  svetovej 

vojne dosahovala 20 jedincov.249 To viedlo k zvýšenej potrebe ochrany, a od roku 1932 

bola zavedená celoročná ochrana medveďa, potvrdená na základe zákona č. 23/1962 Zb. 

o poľovníctve.250 Uvedený stav platí až dodnes.251 Pomerne veľká hustota zaľudnenia 

však má za následok častejšie zásahy do prirodzeného prostredia medveďa a z času na 

čas hlasnejúci odpor verejnosti k pokračujúcej ochrane.252

Ochrana  Vlka  dravého  v čiastočnej  podobe  vzniká  až  v roku  1975,  kedy  bola 

obmedzená lovná sezóna vlka na obdobie od 16. septembra do 28. februára. Tento stav 

pretrval až do roku 1994. V tomto roku bol vypracovaný a prijatý zákon č. 287/1994 

Zb. z., o ochrane prírody a krajiny, ktorý sa pokúsil stanoviť celoročnú ochranu vlka, 

avšak neúspešne.253 Prijatá úprava nebola rešpektovaná v zmysle poľovnej legislatívy 

a rešpektovaná zostala len vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a výživy Slovenskej 

socialistickej  republiky  č.  172/1975  Zb.,254 ktorá  upravovala  lov  niektorých  druhov 

zvierat.255 V posledných  rokoch  prišlo  k zjednoteniu  poľovníckej  legislatívy 

a legislatívy v oblasti ochrany prírody a fungujú tzv. kvóty, ktoré stanovujú maximálny 

povolený počet odstrelu vlka.256 

248   Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043

249  V súčastnosti podľa výskumu z roku 2016 je počej jedincov medveďa hnedého okolo 1240 kusov.
250  Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-
starostlivosti/ps_medved_20170220.zip 

251  S výnimkou obdobia rokov 1960 – 1975, kedy bol lov povolený. 
252  Medvede na Slovensku – konflikt záujmov. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: http://www.wolf.sk/

sk/node/122
253  Ochrana vlka. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: https://www.wolf.sk/sk/ochrana-vlka-1993-2019
254  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej Socialistickej republiky z 3. októbra 

1975 o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat č. 172/1975 Zb. 
Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1975/172/20010701.html

255  Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.medvede.sk/pdf/Ochrana-manazment-VS-SR.pdf

256  Program staroslivosti o vlka dravého. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-
starostlivosti/ps-vlka-draveho-slovensku.pdf
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10.4.2 Ochrana medveďa hnedého a vlka obecného v ČR 

Medveď hnedý i vlk obecný, nížinná forma vlka dravého, sú pôvodnými druhmi, 

ktoré boli postupne na území ČR vyhubené. Avšak približne od 90.tych rokov z dôvodu 

prirodzenej migrácie z okolitých štátov sa vlk vracia späť do ČR. Medveď hnedý sa 

vyskytuje na Šumave a v oblasti Bielych Karpát.257 Vlk obecný, podobne ako medveď 

hnedý, je podľa Smernice 92/43/EHS druhom európskeho významu a vyžaduje zaistenie 

celoplošnej ochrany. Z pohľadu vnútroštátnej legislatívy sú oba druhy zaradené medzi 

osobitne chránené druhy živočíchov258 a v zmysle vyhlášky č.  395/1992 Sb.259 je vlk 

kriticky ohrozeným druhom. S návratom týchto šeliem sa do právneho rámca vracajú 

programy  starostlivosti  sústreďujúce  sa  i na  efektívne  predchádzanie  škôd  a náhrad 

spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi.260 

257  Rozšírenie medveďa hnedého v ČR. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.selmy.cz/medved/rozsireni/?
gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGQjhCDGO2vGf23A4XAJ2Ar8zAbNyDuZVFtIGjHw46
WBYPuy6tvA3XBoCapMQAvD_BwE

258  V zmysle ZOPK
259  Vyhláška MŽP, kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochrane 

prírody a krajiny 
260  Program starostlivosti o vlka obecného. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 

https://www.zachranneprogramy.cz/vlk-obecny/program-pece-pp/?action=download&aId=4838 
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11 Ochrana prírody z pohľadu výstavby nových stavieb 

11.1 Povoľovací režim výstavby nových stavieb na území NP v ČR 

Stavebná činnosť a s ňou spojené ďalšie externality sú istotne jedným z najväčších 

zásahov  do životného  prostredia.  Nejde  len  o samotný  proces  výstavby  s ktorým je 

spojená  preprava  stavebných  materiálov  na  miesto  stavby,  zvýšená  prašnosť,  či 

hlučnosť  v danom  území,  ale  i o následný  účel  užívania  stavby.  S účelom  užívania 

takéhoto  objektu  často  súvisí  zvýšené  zaťaženie  miestnych  komunikácií,  odpadové 

hospodárstvo (či už ide o nakladanie s odpadkami alebo s odpadovými vodami). Vplyv 

na lokalitu  zasahuje do rôznych zložiek životného prostredia  a tak je nutné,  aby bol 

posudzovaný komplexne. Týmto procesom je podľa zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredia tzv. proces EIA.261 Namerané hodnoty tak môžu v určitých prípadoch 

a  v jednotlivých  ukazovateľoch  vykazovať  limitné  hodnoty,  avšak  v komplexnom 

posudzovaní ich výraznejšie prekračovať.

Pre lepšie uchopenie problematiky je dôležité právny režim výstavby nových stavieb 

na území národných parkov rozdeliť na dve etapy, a to pred účinnosťou novely zák. č. 

123/2017 Sb. a po nej. 

Znenie  ustanovenia  § 16 odst.  1  ZOPK ČR pred účinnosťou novely obsahovalo 

základné ochranné podmienky platné na celom území národného parku. Konkrétne bolo 

podľa § 16 odst. 1 písm. k) ZOPK ČR zakázané na celom území parku „stavať nové 

diaľnice,  cesty,  železnice,  priemyselné  stavby,  sídelné  útvary262,  plavebné  kanály, 

elektrické  vedenia  vysokého  napätia  a diaľkové  produktovody“263.  S ohľadom  na 

hodnotu týchto území platí pre vymedzené činnosti zvláštny režim. Vymedzené činnosti 

sú zakázané ex lege a sú spoločné pre všetky národné parky. Dôležité je zdôrazniť, že 

charakter zákazov v ustanovení § 16 odst. 1 nemá absolútnu povahu, a v odôvodnených 

prípadoch je možné udeliť výnimku zo zákazu a postupovať podľa ustanovenia §43 

ZOPK. Na udelenie výnimky zo zákazu však nie je právny nárok. Správny orgán je 

261  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dostupné online [Cit. 20. 8. 2020]: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/51142/1/2

262  K pojmu „sídelní útvary“ viď širšie vysvetlenie kapitola 9.2 Zpôsoby obmedzenia vlastnického 
práva z dôvodu ochrany prírody

263  Preklad doslovného znenia ustanovenia § 16 odst. 1 písm. k) ZOPK ČR pred účinnosťou novely 
zák. č. 123/2017 Sb.
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povinný  pristupovať  ku  každej  žiadosti  veľmi  citlivo,  a náležite  sa  vysporiadať 

s odôvodnením  udelenia,  či  neudelenia  výnimky.  V konaní  je  dôležitá  dôslednosť 

s ohľadom na často mimoriadnu krehkosť ekosystému národného parku. Povoľovanie 

a umiestňovanie nových stavieb upravovalo ustanovenie § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK 

ČR. Ustanovenie upravovalo zákazy na území prvej zóny NP.  Naopak v režime tohto 

ustanovenia  platil  absolútny  zákaz,  a teda  i vo  veciach  povoľovania  a umiesťovania 

nových stavieb. Predovšetkým ide o zákazy mierené na územné a stavebné konanie či 

iné konanie, pri ktorom sa postupuje podľa ustanovení stavebného zákona. Je na mieste 

zdôrazniť,  že  tento  režim  platil  len  na  nové  stavby,  a nezasahoval  do  režimu  už 

existujúcich stavieb. 264 

Úprava po novele zák. č. 123/2017 Sb, podľa §16 ZOPK ČR rozlišuje pôsobnosť 

zákazov platiacich na celé územie národných parkov a na územia národných parkov 

mimo zastavané územia obcí a zastaviteľné územia obcí. Touto novelou taktiež prišlo 

k vypusteniu celoplošného zákazu stavania nových stavieb spadajúcich pod ustanovenie 

§16 odst.  1  písm.  k),  i keď  ustanovenie  nemalo  charakter  absolútneho  obmedzenia. 

Proces povoľovania a výstavby sa tak „presunul“ do §16 odst. 2 písm. b) ZOPK ČR 

v znení: „Na území národných parkov mimo zastavaných území obcí a zastaviteľných 

plôch  obcí  je  zakázané:  b)  umiestňovať,  povoľovať  alebo  realizovať  stavby,  okrem 

stavieb  nevyžadujúcich  územné  rozhodnutie  alebo  územný  súhlas265 a určených  pre 

účely  ochrany  prírody,  starostlivosti  o poľnohospodárske  pozemky  a lesy,  turistiku, 

správu vodných tokov, požiarnej ochrany a záchranných prác, obrany štátu, ochrany 

štátnych hraníc alebo pamiatkovej ochrany.“ Dôležité je si uvedomiť, že na rozdiel od 

predchádzajúceho  znenia  ustanovenia  sa  nejedná  o zákazy  absolútnej  povahy. 

A postupom podľa ustanovenia § 43 ZOPK ČR je možné žiadateľovi udeliť výnimku. 

Výnimku je možné udeliť pokiaľ iný verejný záujem prevažuje nad záujmom ochrany 

prírody,  či  zámer  je  v súlade  so zamýšľaným cieľom ochrany prírody,  a tiež  pokiaľ 

zámer  nebude  mať  za  následok  významné  ovplyvnenie  tohto  osobitne  chráneného 

územia.  Výnimku na území  národných parkov udeľujú jednotlivé  správy národných 

parkov a to formou rozhodnutí vydávaných podľa SpŘ. V prípade, že ide o povolenie 

264  Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#pa_16

265Podľa ustanovenia §79 odst. 2 Stavebného zákona je takouto stavbou napr. stavba do 25m2 zastavanej 
plochy a do 5 metrovej výšky s jedným nadzemným poschodím ... Vomáčka a kol. ZOPK. Komentář 
Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]:  https://www-beck-online-cz 
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výnimky  neurčitému  počtu  osôb,  napríklad  dočasný  vjazd  motorových  vozidiel  vo 

vyhradenom čase, môže byť výnimka povolená formou opatrenia všeobecnej povahy.266

Inštitútom zásadne ovplyvňujúcim stavebnú činnosť na území národných parkov sú 

záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody podľa ustanovenia § 44 odst. 1 ZOPK ČR. 

Tieto záväzné stanoviská sú vydávané a ich režim upravuje ustanovenie § 149 SpŘ, 

v situácii,  kedy  dotknutý  orgán  má  skutočnú  moc  nad  konečným  rozhodnutím 

príslušného správneho orgánu. Pri neudelení pozitívneho záväzného stanoviska nie je 

možné vydať územné rozhodnutie,  stavebné povolenie,  či  kolaudačný súhlas.  Orgán 

ochrany  prírody  v tomto  prípade  disponuje  dôležitým  a cenným  nástrojom  pre 

presadzovanie záujmu prírody. Žiadateľ, zväčša investor či jeho zástupca, sú v tomto 

prípade nútení prepracovať pôvodný zámer a uchádzať sa o ďalšie stanovisko.267 

11.2 Povoľovací režim výstavby nových stavieb na území NP na Slovensku

V procese povoľovania stavieb majú na území národných parkov na rozdiel od ČR 

hlavné a podstatné  slovo okresné úrady.  Slovenský zákon o ochrane  prírody stanoví 

v ustanovení  §  64 ZOPK SR výpočet  orgánov ochrany prírody.  Týmito  orgánmi sú 

Ministerstvo ŽP, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad v sídle kraja, 

okresný  úrad  a obec.  Výpočet  je  taxatívny  a vyplýva  z neho,  že  správy  národných 

parkov nevykonávajú pôsobnosť štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny. 

Podľa ustanovenia § 67 písm. e) a § 68 písm. c ZOPK SR sú dotknutými orgánmi vo 

veciach  povolenia  výstavby  vo  4.  a 5.  stupni  ochrany  okresné  úrady  v sídle  kraja 

a okresné úrady. I keď sa prirodzene javí,  že pôsobnosť orgánov ochrany prírody na 

území vykonávajú Správy národných parkov a nad nimi nadriadená organizácia Štátna 

ochrana  prírody,  nie  je  to  tak.  Reálne  a účelne  použiteľné  kompetencie  v oblasti 

posudzovania stavieb nemajú. Správy národných parkov vydávajú „len“ odporúčania, 

ktoré  nie  sú záväzným stanoviskom a teda  okresný úrad  môže  rozhodnúť,  že  sa  od 

takéhoto stanoviska odchýli.268

266  Komentár k ustanoveniu § 43 ZOPK ČR. Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 
Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]:  https://www-beck-online-cz

267  Komentár k ustanovenie §44 ZOPK ČR. Vomáčka. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 
Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]:  https://www-beck-online-cz

268 Viď napríklad postup pri kontroverznom posudzovaní rekonštrukcie Chaty pod Chlebom. Kde sa 
ŠOP z neznámeho dôvodu nestotožnila so záverom Správy NP Malá Fatra a vydala kladné 
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Na Slovensku platí tzv. dvojkoľajnosť v štátnej ochrane prírody. Znamená to teda, 

že vedľa Štátnej ochrany prírody, ktorá nenesie prakticky žiadnu zodpovednosť za svoje 

stanoviská,  sú  hlavným  nositeľom  zodpovednosti  za  záväzné  rozhodnutia  okresné 

úrady, konkrétne ich odbory životného prostredia. Na tomto systéme je nevyhovujúca 

najmä personálna stránka, kedy okresné úrady nemajú dostatočné personálne krytie na 

často zložité posudzovanie, a tak sú závislé na posudzovaní prostredníctvom ŠOP SR, 

prípadne správ národných parkov. Navyše okresné úrady sú často vzdialené pomerne 

ďaleko  od  posudzovaných  území,  a tak  im  chýba  vhľad  zamestnancov  konkrétnej 

správy  NP.  Koniec-koncov  jednotlivé  správy  národných  parkov  dlhodobo  žiadajú 

o zmenu systému, aby sa mohli stať orgánmi štátnej správy a rozhodovanie o vplyvoch 

na národný park sa čo najbližšie priblížilo konkrétnemu národnému parku.

Dôležitým z pohľadu výstavby v NP je rozsudok NS SR,269 ktorý zrušil rozhodnutie 

okresného  úradu  v Prešove  ohľadne  výstavby  lyžiarskych  tratí  a ich  príslušnej 

infraštruktúry. Uvedený zámer podľa NS SR nebol dostatočne zdôvodnený a v spojení 

so závažnými pochybeniami v hodnotiacom procese nemohol tak obstáť voči kritériám 

ochrany prírody. Rozhodnutie okresného úradu je nedostatočne odôvodnené z pohľadu 

výnimiek.  Pri  posudzovaní  výnimiek  má  daný  orgán  ochrany  prírody  postupovať 

s náležitým rozmyslom. A nemožno existenciou lyžiarskeho strediska ospravedlňovať 

ďalší rozmach a rozširovanie zjazdoviek a ich obslužnosti. 

stanovisko. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]:  http://npmalafatra.sopsr.sk/vyjadrenie-spravy-np-
mala-fatra-k-rekonstrukcii-a-pristavbe-chaty-pod-chlebom/

269     Rozsudok NS SR z dňa 20. júna 2017, sp. zn 10 Sžo 76/2015
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Záver 

      

Starostlivosť o životné prostredie sa stáva v posledných rokoch našťastie  viac 

a viac  dôležitejšou  témou  verejnej  diskusie.  Globalizácia  a s ňou  spojené  obrovské 

množstvo  možností  sa  však  zdá  byť  v nesúlade  s udržaním  biologickej  rovnováhy 

a ochrany prvkov životného prostredia. 

Vo  svojej  diplomovej  práci  som  mal  za  cieľ  poukázať  na  historický  vývoj 

právnej úpravy v oblasti osobitne chránených území v Českej republike, na Slovensku 

a v USA. A to konkrétne so zameraním na národné parky. Vznik špecifickej lokálnej 

ochrany  prírody,  reprezentovaný  zopár  nadšenými  ochranármi,  predznamenal  vznik 

prvého uceleného zákona č. 40/1956 Sb., o štátnej ochrane prírody a zákona SNR č. 

1/1955 Zb., ktoré boli prvými „právnymi lastovičkami“ v oblasti ucelenejšej  ochrany 

prírody. 

Dôležitými  v historickom  vývoji  ochrany  prírody  sa  stali  medzinárodné  fóra 

a medzinárodné  dohovory,  ku  ktorým sa  postupne  pridávali  ďalší  signatári.  Potreba 

jasnej a určitej klasifikácie národných parkov bola jednou z ich tém. V oblasti ochrany 

národných  parkov  zohrala  mimoriadnu  úlohu  IUCN  a ňou  založená  Komisia  pre 

národné  parky  a chránené  územia, ktorá  udávala  trend  presadzovania  spôsobu 

starostlivosti o tieto osobitne chránené územia. 

Únijná  úprava,  ktorá  ambicióznym  spôsobom  presadzuje  ochranu  životného 

prostredia,  je  od  vstupu  ČR a Slovenska  ich  súčasťou.  Nezasahuje  do  stanovených 

vnútroštátnych osobitne chránených území, ale naopak ich rozširuje o územia Natura 

2000 a napomáha tým k zachovaniu európskej biologickej rozmanitosti.  Tento postup 

vnímam ako sľubný krok i do budúcnosti, keďže je tu ďalší stupienok kontroly, ktorý 

zabraňuje okliešťovaniu chránených území a zasahovaniu do nich rôznymi neželanými 

androgénnymi  procesmi.  Únijná  legislatíva  tak  zdokonaľuje  a výrazne  vplýva  na 

vnútroštátne právne predpisy.

Dá  sa  povedať,  že  najdôležitejším  prvkom medzinárodného  práva  životného 

prostredia  sú medzinárodné dohovory. Ochrana biologickej rozmanitosti,  mokradí,  či 

iných  dôležitých  biotopov  sa  dostáva  vplyvom  medzinárodnej  diskusie  do 

vnútroštátnych právnych noriem a k ich postupnému osvojovaniu.
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Pri pomenovaní národných parkov sa dostávame k pojmosloviu národného parku 

vymedzenému  v  §15  odst.  1  zákona  č.  114/1992  Sb.,  zákona  o ochraně  přírody 

a krajiny. Ustanovenie nám stanoví, aká kvalita územia musí byť naplnená, aby sa dalo 

uvažovať  o národnom  parku.  Práca  ponúka  rozdelenie  chránených  území  na 

veľkoplošné  a maloplošné,  so  zameraním  na  veľkoplošné  chránené  územia, 

predovšetkým  teda  na  národné  parky.  Dôležitý  je  význam  národných  parkov,  ale 

i ochrany prírody ako takej. Pre človeka nenahraditeľná výchovná, sociálna, vedecká, 

spoločenská,  či  klimatická  funkcia je  nevyčísliteľná.  Práca ponúka pohľad na vývoj 

právnej  úpravy  s obzretím  sa  na  najdôležitejšie  novely  základného  zákona  ochrany 

prírody a judikatúru sprevádzajúcu tieto  zmeny.  Zaujímavou je i komparácia  právnej 

úpravy na Slovensku a jeho základného právneho predpisu v oblasti  ochrany prírody 

a krajiny,  zák.  č.  543/2002 Z.  z.,  o ochrane  prírody a krajiny.  Komparácia  právnych 

predpisov  je  jedným  z  dôležitých  nástrojov  pre  posúvanie  kvalít  legislatívy.  Pri 

porovnávaní vychádza česká právna úprava ako prepracovanejšia. Slovenská z nej vo 

veľkej miere čerpá, i keď niektoré, z môjho pohľadu najdôležitejšie inštitúty, nepreberá. 

Verejná diskusia sa však na Slovensku i s nástupom prezidentky do úradu rozbieha. 

Aj zo strany MŽP sa častejšie ozývajú hlasy po dôslednejšej novelizácii tohto predpisu.

Pri  ochrane  životného  prostredia  sú  významné  koncepčné  nástroje,  ktoré  sú 

nápomocné  pri  vytváraní  a udržiavaní  systému  ekologickej  stability.  Rôzne  plány, 

projekty či opatrenia zabezpečujú úpravu systému riadenia starostlivosti. Práca sa ďalej 

zaoberá  vývojom  zonácie  územia  v ČR  a zachytáva  snahy  o úpravu  na  Slovensku 

a s tým  spojený  prechod  na  managementové  metódy  starostlivosti  presadzované  zo 

strany  IUCN.  Dôležité  sú  kľudové  územia,  ktoré  regulujú  pohyb  návštevníkov,  ale 

i sezónne  uzávery,  či  ochranné  podmienky  dopadajúce  podľa  §16 ZOPK na  všetky 

národné  parky,  či  bližšie  ochranné  podmienky  konkrétnych  parkov.  Rozdielnym  je 

ponímanie piatich stupňov územnej  ochrany na Slovensku a s tým spojené zaradenie 

národného parku do 3. stupňa ochrany. Ďalej plynúce obmedzenia podľa stupňa ochrany 

stanovené  ZOPK  SR.  Jedným  z dlhodobo  nepresadených  cieľov  a zlou  vizitkou  je 

nepresadená  zonácia  osobitne  chránených  území.  Najmä  na  území  TANAP-u,  kde 

prevláda  štátne  vlastníctvo  pozemkov,  by  prijatie  zonácie  mohlo  byť  živou  vodou 

a vzpruhou i pre iné národné parky. Ak sa však nepodarí v TANAP-e zonáciu zaviesť, 

iste sú na mieste obavy jej zavedenia v iných NP. Najmä pri pohľade na NAPANT je 
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potrebné rýchle, ale zároveň dôsledne premyslené riešenie nevyhovujúceho stavu. Štát 

musí  jednoznačne  využiť  svoje  postavenie  a priviesť  k jednaciemu  stolu  zástupcov 

jednotlivých protichodných názorov. Inak sa patová situácia nezmení. 

V siedmej  kapitole  práca  ponúka  výpočet  národných  parkov  v ČR,  ich 

predstavenie, základnú charakteristiku a úpravu zonácie, poprípade kľudových území, 

návštevných  poriadkov,  či  ochranných  podmienok.  Nadväzuje  na  to  výber  štyroch 

slovenských a amerických národných parkov s dôrazom na istú podobnosť. 

V ďalšej  časti  je  podané  inštitucionálne  zaistenie  ochrany  prírody,  v ktorom 

svoju  úlohu  vykonávajú  Ministerstvo  životného  prostredia,  Správy  NP  či  CHKO, 

Agentura  ochrany  prírody  a krajiny,  rady  NP,  Stráže  prírody,  či  iné  inštitúcie 

vykonávajúce pôsobnosť v oblasti ochrany prírody. Odlišnosť od Správ NP v ČR a na 

Slovensku z pohľadu kompetencií  a postavenia orgánu štátnej správy sa zdá byť tiež 

navzájom poučná. Pri osobných rozhovoroch sa viacero zamestnancov, ale i riaditeľov 

NP na Slovensku zhodlo, že v tejto oblasti na Slovensku dlhodobo zlyhávame. Správy 

NP na Slovensku nemajú právnu subjektivitu,  ich stanoviská, ktoré vydávajú, nie sú 

záväzné a tak i naozaj kvalitne vypracované odborné stanovisko nehrá často dôležitú 

úlohu pri povoľovacích procesoch. Nie je žiadnou výnimkou, že i negatívne stanovisko 

je „podkladom“ pre neskoršie vydané pozitívne finálne rozhodnutie okresného úradu. 

Bezmocnosť Správy NP Malá Fatra je v práci čiastočne zachytená netransparentným 

postupom pri zámere rekonštrukcie Chaty pod Chlebom. Tento prvok odporúčajúcich 

stanovísk  hodnotím  ako  obzvlášť  negatívny.  Poddimenzované  okresné  úrady 

s nedostatkom personálneho obsadenia často vzdialené desiatky kilometrov od území, 

o ktorých rozhodujú, sa javia i vo svetle judikatúry NS SR ako nie celkom vyhovujúce. 

Namiesto  toho  odborní  zamestnanci  jednotlivých  Správ  NP,  veľmi  dobre  znalí 

prostredia,  sú odsunutí  na vedľajšiu koľaj.  Z môjho pohľadu nebezpečnou je  taktiež 

možnosť  Štátnej  ochrany  prírody  zasahovať  do  stanovísk  jednotlivých  správ  NP. 

Predovšetkým  zásahy  do  negatívnych  stanovísk  a ich  zmeny  vyvolávajú  rozpačité 

pocity. 

S ochranou prírody sú  prirodzene spojené  i obmedzenia,  často  dispozitívneho 

charakteru. Vlastnícke právo je v očiach verejnosti chápané často ako absolútne, i keď 

tomu  tak  v skutočnosti  nie  je.  Jedným  z obmedzení  výkonu  tohoto  práva  je 

i obmedzenie  v súvislosti  s ochranou  prírody.  K obmedzeniam  uplatňovania 
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vlastníckeho  práva  tak  môže  dôjsť  na  území  národného  parku  napr.  predkupným 

právom či tzv.  základnými ochrannými podmienkami podľa ustanovenia §16 ZOPK. 

Z dôvodu  ochrany  prírody  tak  môže  v určitých  špecifických  a jasne  stanovených 

prípadoch  prísť  až  k odňatiu  vlastníckeho  práva.  Najpálčivejším  problémom  pri 

obmedzovaní sa stávajú, najmä s ohľadom na vlastnícku štruktúru pozemkov na území 

národných  parkov  na  Slovensku,  náhrady  za  obmedzenia  hospodárenia,  ktoré 

každoročne  narastajú  a pri  snahe  o 50% bezzásahovosť  v národných  parkoch  sa  tak 

môžu stať významnou brzdou týchto smelých plánov. 

V predposlednej  kapitole  sa  práca  venuje  ochrane  lesných  spoločenstiev 

i v súvislosti  s kalamitnými  situáciami  v ČR, či  na  Slovensku a následným búrlivým 

diskusiám  medzi  lesníkmi,  ochranármi,  obcami,  či  urbármi  o ďalšom  smerovaní 

hospodárenia  v nich.  Okrajovo  sa  venuje  i ochrane  najväčších  šeliem  a ich 

nenahraditeľnému významu v kolobehu života. 

Nakoniec  sa  venuje  procesu  vývoja  právnych  predpisov  a kolízii  verejného 

a súkromného záujmu, ktoré často v oblasti ochrany prírody medzi sebou súperia. Zdá 

sa,  že  častejšie  tento  verejný  záujem prevažuje  v ČR ako na  Slovensku,  i z dôvodu 

postavenia  „pro forma“ orgánov ochrany prírody ako poradného orgánu,  ktorý však 

nedisponuje možnosťou vydávania záväzných stanovísk. Uvidíme však v akom znení 

a aké  zmeny  prinesie  nový  stavebný  zákon  v ČR,  ktorý  sa  v niektorých  aspektoch 

približuje nezáväznej forme stanovísk, ktorá je podľa môjho názoru v ostrom kontraste 

s cieľom ochrany prírody.

Pri  pohľade  do  budúcnosti  bude  pre  Slovensko  v oblasti  ochrany  prírody 

dôležité navrátiť vlastníkom pozemkov v osobitne chránených územiach, ktoré vnímajú 

ako svoju „otčinu“, pocit, že to štát s ochranou prírody myslí naozaj vážne. Dôležité 

bude  taktiež  ponúknuť  lesníkom  alternatívu  hospodárenia,  ktorá  bude  pre  nich 

ekonomicky  i ekologicky  výhodná.  Avšak  v prvom  rade  ich  bude  nutné  všetkých 

posadiť za jeden stôl. A to sa v dnešnej dobe javí ako takmer nemožné. 
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Zoznam skratiek 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny

IUCN – The International Union for Conservation of Nature 

KRNAP – Krkonošský národný park

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 

NAPANT – Národný park Nízke Tatry

NPČS – Národní park České Švýcarsko

NS ČR – Nejvyšší soud České republiky

NS SR – Najvyšší súd Slovenskej republiky

NSS ČR – Nejvyšší správní soud České republiky

SAC - Special Areas of Conservation 

SPA - Special protection Areas 

SpŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

TANAP – Tatranský národný park 

VOP – verejný ochranca práv

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ZOPK SR – zákon č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny 

z.v.o.p. – Zákon o veřejném ochránci práv – ČR 

95



Zoznam použitých zdrojov

1 Zoznam použitej literatúry

BALOG,  Boris.  Zákon  o  štátnej  správe  starostlivosti  o  životné  prostredie  - 

Komentár. Vyd. 1. Bratislava: Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s.r.o., 2016, 139 

s. ISBN 978-80-8168-346-6
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https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf
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https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech
https://www.environment.gov.au/water/wetlands/ramsar


2020]:  https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1525&context=facpub

Trail Guide Cuyahoga Valley National Park 3rd Editio, strana xii-5: Dostupné 
online [Cit. 30. 5. 2020]: https://books.google.sk/books?
id=qCsFsfK0A8IC&printsec=frontcover&dq=Cuyahoga+Valley+National+Park
&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiOgeyWt6zoAhXRDuwKHU-
OCk8Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Cuyahoga%20Valley%20National
%20Park&f=false

Úspešná zonácia národného parku Slovenský raj. Dostupné online [Cit. 12. 5. 
2020]:  http://www.sopsr.sk/web/?cl=20236

V českých lesích se vytěžilo rekordní množství dřeva. Dostupné online [Cit. 10. 
4. 2020]:  https://www.czso.cz/csu/czso/v-ceskych-lesich-se-vytezilo-rekordni-
mnozstvi-dreva

Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu. Dostupné online 
[Cit. 12. 5. 2020]:  
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2014/verejna-ochrankyne-
prav-vyhrala-zalobu-ve-verejnem-zajmu/

Vodenie psa v TANAPe. Dostupné online [Cit. 5. 6. 2020]: 
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-46-37/kontakt/13-slovak/
navstevny-poriadok

Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 
1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku: Dostupné online 
[Cit. 12. 5. 2020]: http://www.james.sk/articles.asp?
pageid=27&id_dependency=1843

Výročná správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2017. Dostupné 
online [Cit. 20. 4. 2020]: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem
ovnu/Vyrocni-zprava-2017_web.pdf

Výročná správa za rok 2018 – Štátne lesy Tatranského národného parku 
Tatranská Lomnica. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
http://www.lesytanap.sk/media/downloads/vyrocne_spravy/2018_vyrocna_sprav
a.pdf

Vznikne po 30 rokoch Národný park Podunajsko? Dostupné online [Cit. 12. 5. 
2020]: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/417309-narodny-park-
podunajsko/

Výzva č. 1/2019. Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
https://www.mzp.cz/cz/podpora_vykupu_pozemku

Yellowstone regulations. Dostupné online [Cit. 30. 5. 2020]:  
https://www.yellowstonenationalpark.com/regulations.htm

Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Dostupné 
online [Cit. 8. 5. 2020]: 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Cs.pdf
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Zonácia PIENAP-u. Dostupné online [Cit. 12. 5. 2020]: 
http://pienap.sopsr.sk/sprava-np/zakladne-udaje/zonacia-np/

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018. Tabuľková časť II., s. 335. 
D Dostupné online [Cit. 20. 4. 2020]: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/Zprava_o_cinno
sti_SZ_za_rok_2018-Tabulkova_cast-II.pdf

3 Zoznam použitých právnych predpisov 

Smernica č. 2009/147/ES je konsolidované znenie smernice č. 79/409/EHS po 

novelizáciách. Aktuálne v znení len č. 2009/147/ES.

Smernica Rady 92/43/EHS z 21.  mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov 

a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

Usnesení  předsednictva  České  národní  rady  č.  2/1993,  o vyhlášení  Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky

Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. z dňa 11. júna 1992, 

Vyhláška  z  dňa  21.  mája  2020,  o  vymezení  zón  ochrany  Krkonošského 

národního parku

Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č.  2/1969 Sb.,  o zřízení  ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Zákon  č.  289/1991 Sb,  o České  inspekci  životního  prostředí  a její  působnost 

v ochraně lesa

Zákon  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody  a krajiny,  ve  znění  pozdějších 

předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů

Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

4 Zoznam použitých právnych predpisov v SR

VZN Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z dňa 29. júna 1999 o Návštevnom 

poriadku Tatranského národného parku

Vyhláška  Ministerstva  poľnohospodárstva  a výživy  Slovenskej  Socialistickej 

republiky  z 3.  októbra  1975 o ochrane  a o čase,  spôsobe a podmienkach  lovu 

niektorých druhov zvierat č. 172/1975 Zb.

Zákon č. 287/1994 Zb. z., o ochrane prírody a krajiny

Zákon  č.  543/2002  Z.  z.,  o ochrane  prírody  a krajiny,  v znení  neskorších 

predpisov

Zákon  č.  525/2003  Z.  z.,  o štátnej  správe  starostlivosti  o životné  prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 326/2005 Z. z., o lesoch 

5 Zoznam použitej judikatúry

Nález ÚS ČR z dňa 28. júna 1995, sp. zn. I. ÚS 115/94

Nález ÚS ČR z dňa 10. júla 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97

Nález ÚS ČR z dňa 9. októbra 1997, sp. zn. III. ÚS 116/97

Nález ÚS ČR z dňa 23. januára 2001, sp. zn. II. ÚS 77/00

Nález ÚS ČR z dňa 3. októbra 2006, sp. zn. I. ÚS 481/04

Nález ÚS ČR z dňa 30. mája 2018, sp. zn. I. ÚS 946/16

Nález ÚS ČR z dňa 25. septembra 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17

Rozsudok NS ČR z dňa 30. júna 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003,

Rozsudok NSS ČR z dňa 17. januára 2007, sp. zn. 3 As 53/2005
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Rozsudok NSS ČR z dňa 29. augustra 2008, čj. 5 As 48/2006 – 75 

Rozsudok NS ČR z dňa 28. novembra 2019, sp. zn. 22 Cdo 1691 / 2018

Rozsudok NSS z dňa 27. septembra 2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98 

Rozsudok NS SR z dňa 28. apríla 2016, sp. zn. 5 Sžo 45/2014

Rozsudok NS SR z dňa 20. júna 2017, sp. zn. 10 Sžo 76/2015

Rozsudok OS v Klatovech z dňa 26. júna 2017, č. j. 8 C 155/2015-290

6 Zoznam ďalších zdrojov 

email  Martin Gális, Inštitút  enviromentálnej politiky – Ministerstva životného 
prostredia SR z dňa 1. apríla .2020 18:03 Martin.Galis@enviro.gov.sk
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Zoznam príloh

Príloha č. 1 Tabuľka 1 Percentuálny prehľad vlastníckych 

pomerov národných parkov v ČR

Tabuľka 2 Percentuálny prehľad vlastníckych 

pomerov vybraných národných parkov na 

Slovensku
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Príloha č. 1

Tabuľka 1 Percentuálny prehľad vlastníckych pomerov národných parkov v 

ČR270

Národné parky 

ČR 

KRNAP NP Šumava NP České 

Švýcarsko

NP Podyjí

Správa NP 93 % 83 % 98,8 % 88 %

Ostatné štátne 

subjekty

0,5 % 3 % 0,1 % 4 %

obec 0,5 % 10 % 0,1 % 5 %

Súkromné 6 % 4 % 1 % 3 %

Tabuľka 2 Percentuálny prehľad vlastníckych pomerov vybraných národných 
parkov na Slovensku271

Národné 

parky SR

TANAP NAPANT NP Veľká 

Fatra

NP Poloniny

Štátne 

pozemky272

56 % 61 % 62 % 47 %

Neštátne 

pozemky273

44 % 39 % 38 % 53 %

270 Prehľad spracovaný Ministerstvom životného prostredia ČR In: Damohorský. Role obcí v ochraně 
životního prostředí z pohledu práva, str. 97 
271  Zdroj: IEP podľa ŠOP SR, Kataster. Dostupné online [Cit. 30. 6. 2020]: 

https://www.minzp.sk/files/iep/kolko_stoji_divocina.pdf
272  Podľa  vyjadrenia  spracovateľa  Inštitútu  environmentálnej  politiky  sa  za  štátne  pozemky 

označujú také, ktoré sú pod správou organizácie: Lesy SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, 
štátny podnik, Štátne lesy TANAP-u. 

273  Podľa vyjadrenia  spracovateľa  Inštitútu environmentálnej  politiky  sa  za  neštátne pozemky 
označujú také, ktoré sú vo vlastníctve cirkví, obcí, či v súkromnom vlastníctve. 
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Právna úprava národných parkov v Českej republike, na Slovensku 

a v USA

Abstrakt

Práca ponúka pohľad na právnu úpravu národných parkov v Českej republike, 

na Slovensku a v USA. Diplomová práca poukazuje na právne nástroje využívané 

k ochrane  prírody  najmä  v ČR  a na  Slovensku.  Podáva  obraz  spoločných,  ale 

i rozdielnych ciest, ktorými sa pri vytváraní prostriedkov ochrany prírody navzájom 

často  inšpirovali.  Práca  je  taktiež  zameraná  na  novelizácie  právnych  predpisov 

ochrany prírody a ich postupný vývin v čase. 

Obsah  práce  je  spracovaný  popisnou  metódou  spájajúcou  právne  úpravy 

rozličných štátov. Je formálne členená do desiatich kapitol. V prvej kapitole ponúka 

historický  exkurz  k vývoju  ochrany  prírody,  prvé  počiatky  neregulovanej  snahy 

jednotlivcov,  či  menších  skupín  o  vytvorenie  osobitne  chránených  území.  Druhá 

a tretia kapitola sa zameriavajú na predstavenie medzinárodnej klasifikácie IUCN, 

managementu ochrany prírody, či predstavenie medzinárodných i unijných inštitúcii 

ochrany prírody. V štvrtej kapitole sú vysvetlené pojem a klasifikácia jednotlivých 

chránených  území  s poukázaním  na  veľkoplošné  osobitne  chránené  územia. 

Aplikácia pojmov a klasifikácie prostredníctvom právnych a koncepčných nástrojov. 

Dôraz  je  kladený  na  právne  nástroje  ochrany  prírody  v národných  parkoch  od 

počiatočných  snáh  ochrany  prírody  doposiaľ.  V práci  je  obsiahnutá  klasifikácia 

chránených území v medzinárodnom prostredí a jej postupná aplikácia na chránené 

územia v Českej republike a na Slovensku. Ďalšia kapitola ponúka výpočet českých 

národných  parkov  a výber  z národných  parkov  na  Slovensku  a v USA  a ich 

konkrétnu  úpravu.  Obsahuje  výber  národných  parkov  s poukázaním  na  ich 

jedinečnosť  a vývoj.  Práca  má  za  cieľ  predstaviť  komplexný  pohľad  na  viaceré 

aspekty  ochrany  prírody  a celkovej  koexistencie  života  človeka  s najcennejšími 

územiami našej planéty. V desiatej kapitole je dôležité poukázať na vývoj činností 

a právnej úpravy pri ochrane lesa, fauny a flóry, ako i komplexnej ochrany týchto 

biotopov.  Posledná,  nemenej  dôležitá  a nevyhnutná  časť  práce  ponúka  prehľad 
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stretov  snahy  o stavebný  rozmach  i v osobitne  chránených  územiach  a potrebu 

chrániť  tieto  cenné územia  rôznou formou na  Slovensku a v ČR prostredníctvom 

inštitúcií  dôležitých  pre  ochranu  prírody  pri  posudzovaní  stavebných,  či  iných 

procesov, ktoré v nezanedbateľnej miere ovplyvňujú životné prostredie. 

Kľúčové slová: národný park, ochrana prírody,  pravidlá ochrany
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Právní úprava národních parků v České republice, na Slovensku 

a v USA

Abstrakt

Práce nabízí vhled od právní úpravy národních parků v České republice, na 

Slovensku  a v USA.  Diplomová  práce  poukazuje  na  právní  nástroje  využívané 

k ochraně  přírody  hlavně  v ČR  a na  Slovensku.  Nabízí  obraz  společných,  ale 

i rozdílných  cest,  kterými  se  při  vytváření  prostředků  ochrany  přírody  vzájemně 

inspirovaly.  Práce  je  taktéž  zaměřená  na  novelizaci  právních  předpisů  ochrany 

přírody a jejich vývin v čase. 

Obsah  práce  je  zpracovaný  popisní  metodou  spojující  právní  úpravy 

rozličných států. Formálně je členěna do jedenácti kapitol. V první kapitole nabízí 

historický  exkurz  k vývoji  ochrany  přírody,  první  počátky  neregulované  snahy 

jednotlivců a menších skupin vytvořit zvláště chráněné území. Druhá a třetí kapitola 

se zaměřují  na představení  mezinárodní  klasifikace IUCN, managementu  ochrany 

přírody, či  představení mezinárodních a unijních institucí ochrany přírody. V páté 

kapitole jsou vysvětleny pojmy a klasifikace prostřednictvím právních a koncepčních 

nástrojů. Důraz je kladen na právní nástroje ochrany přírody v národních parcích od 

počáteční  snahy  ochrany  přírody  až  doposud.  V práci  je  obsažena  klasifikace 

chráněných území  v mezinárodním prostředí  a její  postupná aplikace  na chráněné 

území v České republice a na Slovensku. V další kapitole je sepsán výčet českých 

národních parků a výběr z národních parků na Slovensku a v USA a jejich konkrétní 

úpravu a také úpravu pro futuro.  Obsahuje výběr národních parků s poukazem na 

jejich jedinečnost a vývoj. Práce má za cíl  představit  komplexní pohled na víceré 

aspekty  ochrany  přírody  a celkové  koexistence  života  člověka  s nejcennějšími 

územími  naší  planety.  V desáté  kapitole  je  důležité  poukázat  na  vývoj  činnosti 

a právní  úpravy  při  ochraně  lesa,  fauny a flóry  jako  i  komplexní  ochrany  těchto 

biotopů. Poslední, neméně důležitá a nezbytná část práce nabízí přehled střetů snahy 

o  stavební  rozmach  i  v zvláště  chráněných  územích  a potřeby  chránit  tyto  cenné 

území různou formou na Slovensku, či v ČR prostřednictvím institucí důležitých pro 
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ochranu přírody při posuzování stavebních či jiných procesů, které v nezanedbatelné 

míře ovlivňují životní prostředí.

Klíčová slova: národní park, ochrana přírody, pravidla ochrany
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National parks legislation of Czech Republic, Slovakia and USA

Abstract

           The thesis offers a look at the legal regulation of national parks in the Czech 

Republic, Slovakia and the USA. The diploma thesis points out the legal instruments 

used for nature protection, especially in the Czech Republic and Slovakia. It gives a 

picture of common as well  as different ways, which were often inspired by each 

other in the creation of means of nature protection.  The work is  also focused on 

amendments  to  nature  protection  legislation  and  their  gradual  development  over 

time. 

The content of the work is processed by a descriptive method combining legal 

regulations of different states. Formally divided into ten chapters. The first chapter 

offers a historical excursion into the development of nature protection with the first 

introduction  of  unregulated  efforts  by  individuals  or  smaller  groups  to  create 

specially protected areas. The second and third chapters focus on the presentation of 

the  IUCN  international  classification,  nature  conservation  management  or  the 

presentation  of  international  and  EU nature  conservation  institutions.  The  fourth 

chapter explains the concept and classification of individual protected areas, with 

reference  to  large  specially  protected  areas.  Application  of  concepts  and 

classification through legal and conceptual  tools.  Emphasis is placed on the legal 

instruments of nature protection in national parks from the initial efforts of nature 

protection up to present day. The thesis contains the classification of protected areas 

in the international environment and its gradual application to protected areas in the 

Czech Republic and Slovakia. The sixth chapter offers a list of Czech national parks 

and  a  selection  of  national  parks  in  Slovakia  and  the  USA  and  their  specific 

arrangement.  It  contains  a  selection  of  national  parks  with  reference  to  their 

uniqueness and development.  The work aims to present a comprehensive view of 

several aspects of nature protection and the overall coexistence of human life with 

the most valuable territories of our planet.  In the tenth chapter, it  is important to 

emphasize the functioning of institutions that are important for nature protection in 
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the  assessment  of  construction  or  other  processes  that  significantly  affect  the 

environment. Last but not least, is focuses on the needs of regulate construction in 

protected areas. 

Key words: national parks, nature protection, regulations
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