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„Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou 

nad 1 000 hektárov, prevažne 

s ekosystémami podstatne nezmenenými 

ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a 

prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace 

nadregionálne biocentrá a 

najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, 

v ktorom je ochrana prírody nadradená 

nad ostatné činnosti“ 

§19 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

Definícia „národného parku“ zo zákona



- Ochrana ekologickej celistvosti 

ekosystémov pre súčasné aj budúce 

generácie.

- Získavanie duchovných zážitkov, 

poskytovanie vedeckej, vzdelávacej a 

rekreačnej ponuky pre návštevníkov, 

pričom všetky musia byť v súlade s 

prírodou a kultúrou.

- Ukončenie exploatácie alebo 

nevhodného využívania.

Poslanie národného parku z pohľadu 

IUCN



Biosférická rezervácia TATRY
JADROVÁ ZÓNA

• predstavujú ju prevažne územia NPR

• výmera 49 663 ha (44% z výmery BR Tatry)

• nadmorská výška 1 250 – 2 655 m.n.m.

• horské a vysokohorské lesy smrekového vegetačného stupňa a spoločenstvá kosodrevinového, 
alpínskeho a subniválneho stupňa

NÁRAZNÍKOVÁ ZÓNA

• predstavujú ju lesné spoločenstvá okolo intravilánu tatranských osád, kúpeľných, liečebných a 
turisticko-športových stredísk

• výmera 23 744 ha (21% z výmery BR TATRY)

• nadmorská výška 800 – 1 250 m.n.m.

• lesy podhorského stupňa a parkové priestory v intravilánoch tatranských osád 

PRECHODNÁ (ROZVOJOVÁ) ZÓNA

• predstavuje ju celé ochranné pásmo TANAPu

• výmera 39 844 ha (35% z výmery BR Tatry)

• nadmorské výšky približne do 750 - 850 m.n.m.

• poľnohospodárska a lesná krajina ochranného pásma TANAPu s historicky vzniknutými 
podtatranskými obcami a mestami





















Podkôrny hmyz



Yps typographus

Foto: Zach, Kulfan, Krsiak

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen



Vývojový cyklus prirodzeného 

smrekového lesa









Feromónové lapače v NPR 

Mraznica



Ťažba lykožrútovej „kalamity“ 

2008



Požiar









Expanzia – rozšírenie

Osídľovanie nových lokalít ovplyvnené 

vlastnosťami krajiny, biotickými 

a abiotickými činiteľmi ktoré 

rozširovanie uľahčujú (hustá riečna, 

železničná a cestná sieť, prevaha 

odlesnených plôch a pod.), alebo 

sťažujú (masívne pohoria, veľké vodné 

plochy, súvislé plochy nenarušenej 

pôvodnej vegetácie a pod.)

roznášanie ťažbou

roznášanie vodnými tokmi



Zdravotné riziká

• zapríčiňujú choroby, 
popáleniny, kožné a peľové 
alergie, bolesti hlavy, zvýšenú 
teplotu, slabosť, zimnicu, 
slzenie, pálenie slizníc, opuchy 
dýchacích ciest, deti najťažšie 
zranenia pri hrách 

• v poľnohospodárstve 
vystupujú ako škodlivé činitele, 
krížia sa s domácimi druhmi a 
ohrozujú ich genetickú 
štruktúru





Trvalo udržateľný cestovný ruch



výstavba chát bez skvalitňovania jestvujúcich

Sliezsky dom



Výstavba nových 

turistických chodníkov

bez skvalitňovania 

jestvujúcich



zastavané územia: rozširovanie zastavaného územia



Strata kúpeľného charakteru osád – heterogenity zástavby 

Záber parkových priestorov a verejnej zelene



Nevhodné proporcie, architektúra



Mengusovce



projektovanie bez rešpektovania základných priestorovo –

funkčných vzťahov, historických a urbanistických väzieb

– návrhy plošne väčšie ako obec

- bez bilancovania na počet obyvateľov ...



Územný plán Tatranská Lomnica



Zjazdovky v Tatrách



Nové zjazdové trate



Nové zjazdové trate

• výrub kosodreviny a stromov, likvidácia biotopov

• terénne úpravy

• veterná a vodná erózia

• výstavba dopravných a technických zariadení: 

lanovky, zasnežovanie

• výstavba objektov: chaty, údolné a vrcholové stanice

• vnímanie zjazdovky vo vzdialených pohľadoch 

• Vplyvy počas výstavby: hluk, prach, dopravné 

mechanizmy



terénne úpravy



Prevádzka zjazdoviek

• odber vody

• sneh sa drží dlhšie

• utláčanie snehu

• osvetlenie a údržba

• lyžovanie: obrusovaniu kosodreviny, 

pohyb mimo trate 

• väčšie nároky na vodu, odpady,......



Porovnanie s Alpami

Pohorie Vysoké Tatry Alpy

Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, 1200 km 

Belianskych Tatier 14 km 

Západných Tatier 37 km 

Rozloha   74 284 ha = 742 km2 250 000 km2

+ TPN 212 km2

Strediská  7 lyžiarskych stredísk 650 lyžiarskych stredísk

26.6 km                                         21 451 km

9,5 km Tatranská Lomnica            860 km v jednom stredisku

Rozloha/strediská

106 km2 á stredisko 384 km2 á stredisko


