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Úvod 

• Proč klíčové legislativní aspekty? 
 



§ 15 

• Rozsáhlá území…s převažujícím 
výskytem přirozených nebo člověkem 
málo pozměněných ekosystémů… 

• Dlouhodobým cílem je zachování nebo 
postupná obnova přirozených 
ekosystémů…na převažující ploše NP 

• Časový aspekt dosažení stavu 
ekosystému (požadavek max. 30 let) 



§§ 15a až 15d 

• Deklarace existence vyhlášených a 
existujících NP 

• Možné změny hranic NP 



§ 16 – základní 
ochranné podmínky 

• Jedna z klíčových částí novely 
• Jednotný a jednoduší přístup 
• Odstranění vazby na zonaci 
 



§ 17 – klidová území 

• Nelze srovnávat s ustanovením 
§64 (preventivní opatření v 
souvislosti s hrozbou poškození 
území) 

• Klidová území pouze omezují 
pohyb na vyhrazené cesty (trvale 
nebo v určitém období) 
 



§ 18 – zonace NP 
• Vymezení podle cílů a stavu ekosystémů 

(důsledně odborné vymezení, nikoli „politicky 
dohodnuté“) 

• Zóna kulturní krajiny, zóna soustředěné péče o 
přírodu, zóna přírodě blízká a zóna přírodní 

• Zóna přírodní se vymezuje tak, aby byly 
minimalizovány nepříznivé vlivy na pozemky 
jiných vlastníků lesa mimo ZP a ZPB 



§ 18a – režim zón NP 
• Vymezení „společensky významných 

mantinelů“ 
• I v přírodní zóně bude např. možné: 

– Hasit požáry 
– Udržovat vyznačené turistické cesty 
– Zasahovat proti geograficky nepůvodním 

organismům 
– Zajišťovat bezpečnost návštěvníků na 

turistických trasách apod. 



§ 20 – Rada NP 

• Rada NP zůstává nadále iniciativním a 
konzultačním orgánem pro záležitosti 
příslušného NP. 

• Nahrazení současné formulace „…orgán 
ochrany přírody je povinen dohodnout 
návrh těchto dokumentů…“ formulací 
„Návrh…je orgán ochrany přírody NP 
povinen projednat s radou.“ 



Děkuji za pozornost. 
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