
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 

ochranu přírody při  posuzování stavebních  či  jiných procesů,  které  v nezanedbatelné  míře 

ovlivňují životní prostředí.
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