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Prehľad manažmentových kategórií chránených území a ich charakteristík 

Kategória Charakteristika Hlavnýcieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

Ia  
prísna 
prírodná 
rezervácia 

Prísne chránené územia 
určené na ochranu 
biodiverzity, príp. 
i geologických / 
geomorfologických 
javov, ktorých 
navštevovanie ľuďmi, 
využívanie a vplyvy sú 
prísne kontrolované 
a obmedzené na také, 
ktoré zabezpečujú 
ochranu hodnôt, pre 
ktoré je územie 
vyhlásené; môžu slúžiť 
ako nenahraditeľné 
referenčné územia pre 
vedecký výskum a 
monitoring 

Udržiavanie 
ekosystémov, druhov (z 
hľadiska výskytu 
a agregácií) a/alebo 
prvkov geodiverzity: 
tieto atribúty boli 
vytvorené prevažne 
alebo úplne len 
prírodnými silami 
a pokiaľ by boli 
vystavené hoci aj 
malému vplyvu človeka, 
mohli by byť 
znehodnotené alebo 
zničené 

- Ochrana ekosystémov, 
druhov a prvkov geodiverzity 
v stave nenarušenom ľudskou 
činnosťou; 
- Zabezpečiť príklady 
prírodného prostredia pre 
vedecké štúdie, 
environmentálny monitoring 
a vzdelávanie, a to vrátane 
východzích porovnávacích 
území, v ktorých je vylúčený 
akýkoľvek vstup; 
- Minimalizovať narušenie 
prostredníctvom dôkladného 
plánovania a vykonávania 
výskumu a ďalších 
povolených činností; 
- Zachovať kultúrne 
a duchovné hodnoty, 
súvisiace s prírodou. 

- Mal by sa v ňom vyskytovať čo 
najúplnejší súbor predpokladaných 
pôvodných druhov v ekologicky 
významnej početnosti, alebo by mali 
byť schopné zvýšiť svoju denzitu 
prírodnými procesmi alebo časovo 
limitovanými opatreniami; 
- Mala by sa v ňom vyskytovať úplná 
škála predpokladaných pôvodných 
ekosystémov, prevažne 
nedotknutých, s nenarušenými 
ekologickými procesmi, alebo 
s takými, ktoré sú schopné obnoviť sa 
s minimálnymi manažmentovými 
opatreniami; 
- Malo by byť bez významných 
priamych zásahov moderného 
človeka, ktoré by boli v rozpore 
s určenými cieľmi ochrany územia, čo 
spravidla znamená obmedzený vstup 
ľudí a vylúčenie trvalých sídiel; 
- Dosiahnutie cieľov ochrany 
nevyžaduje podstatné a trvalejšie 
zásahy; 
- Tam, kde je to uskutočniteľné by 
malo byť obklopené takými typmi 
využívania územia, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu určených cieľov 
ochrany územia; 
- Malo by slúžiť ako referenčná 
lokalita pre monitorovanie 
relatívneho dopadu ľudských aktivít; 
- Malo by byť manažované 
spôsobom, ktorý zaručí relatívne 
nízku návštevnosť ľuďmi a minimálnu 
narušiteľnosť. 
 

- chránia časť svetového 
bohatstva, ktoré by mimo takto 
prísne chránených území 
nemohlo prežiť; 
- sú referenčnými územiami pre 
základné a dlhodobé merania 
a monitorovanie dopadov 
človekom vyvolaných zmien 
mimo takýchto území (napr. 
znečistenia); 
- predstavujú územia, kde je 
možné študovať ekosystémy v čo 
najpôvodnejšom prostredí; 
- chránia dodatočné 
ekosystémové služby; 
- chránia prírodné územia, ktoré 
majú často i náboženský 
a kultúrny význam  
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Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

Ib  
územie 
divočiny 

Spravidla rozsiahlejšie, 
nedotknuté alebo len 
málo pozmenené 
územia, ktoré si 
uchovávajú svoj 
prírodný charakter 
a vplyvy, bez trvalého 
alebo významnejšieho 
ľudského osídlenia, 
ktorých ochrana a 
manažment sú 
zamerané na 
zachovanie ich 
prírodných podmienok  

Dlhodobá ochrana 
ekologickej integrity 
prírodných území, ktoré 
nie sú narušené 
významnejšou  ľudskou 
činnosťou, nemajú 
modernú infraštruktúru 
a v ktorých prevládajú 
prírodné sily a procesy, 
takže súčasná a budúce 
generácie majú mať 
možnosť zažiť takého 
územia   

- Umožniť prístup verejnosti 
v takej miere a takým 
spôsobom, ktorý umožní 
zachovať charakter divočiny 
územia pre súčasnú a budúce 
generácie; 
- Umožniť pôvodným 
obyvateľom zachovávať ich 
tradičný spôsob života 
a zvyky, vychádzajúce 
z divočiny, pri nízkej hustote 
osídlenia a využívaní 
dostupných zdrojov 
spôsobmi, ktoré sú zlučiteľné 
s cieľmi ochrany územia; 
- Chrániť relevantné kultúrne 
a duchovné hodnoty 
a nemateriálne úžitky 
domorodých i nepôvodných 
obyvateľov, ako je samota, 
úcta k posvätným miestam, 
úcta k predkom a pod.; 
- Umožňovať vzdelávacie 
a vedecké aktivity s nízkym 
vplyvom a neinvazívneho 
charakteru, ak ich nie je 
možné uskutočňovať mimo 
územia divočiny.     

- Nemala by sa v ňom nachádzať 
moderná infraštruktúra, výstavba 
a priemyslová ťažobná činnosť, 
vrátane ciest, produktovodov, 
elektrických vedení, vysielačov 
mobilných operátorov, zariadení na 
ťažbu ropy a zemného plynu, ďalších 
trvalých stavieb, baní, vodných 
elektrární, poľnohospodárstva 
vrátane intenzívnej pastvy dobytka, 
komerčného rybolovu, vykonávania 
nízky preletov lietadiel a pod.; 
prednostne so silne obmedzeným 
alebo zakázaným vjazdom 
motorovými vozidlami a prístupom 
len nemotorizovanými prostriedkami; 
- Vysoký stupeň nedotknutosti: veľké 
percento plochy by mali pokrývať 
pôvodné ekosystémy v prirodzenej 
štruktúre a úplné alebo takmer úplné 
živočíšne a rastlinné spoločenstvá, 
udržiavaný vzťah predátor – korisť, 
vrátane veľkých cicavcov; 
- Malo by mať veľkosť dostatočnú pre 
ochranu biodiverzity, udržiavanie 
ekologických procesov 
a ekosystémových služieb, pre 
udržiavanie ekologických refúgií, na 
tlmenie dopadov klimatickej zmeny 
a udržiavanie evolučných procesov; 
-  Poskytovanie vynikajúcich 
príležitostí pre prežívanie samoty 
tým, ktorí do územia vstúpia 
použitím jednoduchých, tichých 
a nevtieravých prostriedkov (teda 
nemotorizovaných, alebo ak je 
to nevyhnutné prísne regulovaných 

- ochrana rozsiahlych, prevažne 
nedotknutých území, v ktorých 
môžu ekosystémové procesy, 
vrátane evolúcie, prebiehať bez 
rušivých vplyvov človeka, 
vrátane zástavby alebo masovej 
turistiky; 
- ochrana kompatibilných 
ekosystémových služieb; 
- ochrana určitých druhov 
a ekologických spoločenstiev, 
vyžadujúcich pomerne rozsiahle 
plochy nenarušených stanovíšť; 
- poskytujú „zásobáreň“ takýchto 
druhov a pomáhajú tým pri 
osídľovaní udržateľne 
obhospodarovaných oblastí v 
okolí chránené o územia; 
- dávajú možnosť obmedzenému 
počtu návštevníkov zažiť 
divočinu; 
- dávajú možnosť reagovať na 
klimatické zmeny, vrátane 
posunu biómov    
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motorových vozidiel ak je to 
zlučiteľné s vyššie uvedenými 
biologickými cieľmi; 
- Je bez nevhodného alebo 
nadmerného využívania človekom 
alebo je bez prítomnosti človeka, 
ktorý by znižoval hodnoty divej 
prírody a v konečnom dôsledku 
zabraňoval tomu, aby územie spĺňalo 
vyššie uvedené biologické a kultúrne 
kritériá. Prítomnosť človeka by však 
nemala byť rozhodujúcim faktorom 
pri rozhodovaní o priradení kategórie 
Ib. Kľúčovými cieľmi sú biologická 
nedotknutosť a absencia trvalej 
infraštruktúry, ťažobného priemyslu, 
poľnohospodárstva, používania 
motorových vozidiel a ďalších 
indikátorov moderných alebo 
trvalých technológií; 
- Okrem toho sem môžu patriť aj 
mierne narušené územia, ktoré sú 
schopné obnovy do stavu divočiny 
a menšie územia, ktoré by bolo 
možné rozšíriť, alebo ktoré by mohli 
hrať významnú úlohu v stratégiách 
širšej ochrany divočiny ako súčasť 
systému chránených území, 
zahŕňajúcich divočinu, pokiaľ ciele 
ochrany takýchto mierne narušených 
alebo menších území sú v ostatných 
aspektoch v súlade s cieľmi 
uvedenými vyššie. 
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Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

II 
národný park 

Rozsiahle prírodné 
alebo prírode blízke 
územia, určené na 
ochranu veľkoplošných 
ekologických procesov 
spolu s množstvom 
druhov a ekosystémov 
charakteristických pre 
dané územie, ktoré 
zároveň dávajú 
možnosť pre uplatnenie 
duchovných, 
vedeckých, 
vzdelávacích, 
rekreačných zámerov, 
či pre návštevnosť, 
ktoré sú 
environmentálne a 
kultúrne zlučiteľné 
s cieľmi ochrany územia  

Ochrana prirodzenej 
biodiverzity spolu so 
súvisiacou ekologickou 
štruktúrou 
a podpornými 
environmentálnymi 
procesmi, ako aj 
podpora vzdelávania 
a rekreácie. 

- Starostlivosť o územie 
s cieľom udržiavať v čo 
najprírodnejšom stave 
reprezentatívne príklady 
geografických regiónov, 
biotických spoločenstiev, 
genetických zdrojov 
a nenarušených prírodných 
procesov; 
- Udržiavať životaschopné 
a ekologicky funkčné 
populácie a spoločenstvá 
pôvodných druhov v denzite, 
ktorá zabezpečí dlhodobé 
zachovanie integrity 
a reziliencie ekosystémov;  
- Prispievať najmä k ochrane 
široko rozšírených druhov, 
regionálnych ekologických 
procesov a migračných ciest; 
- Riadiť využívanie územia 
návštevníkmi za účelom 
čerpania inšpirácie, 
vzdelávania, kultúry 
a rekreácie v miere, ktorá 
nespôsobí významnú 
biologickú alebo ekologickú 
degradáciu prírodných 
zdrojov; 
- Zohľadňovať potreby 
pôvodných obyvateľov 
a miestnych komunít, vrátane 
využívania zdrojov na obživu 
do miery, ktorá negatívne 
neovplyvní primárny cieľ 

- Územie by malo obsahovať 
reprezentatívne príklady hlavných 
prírodných regiónov a biologických 
a environmentálnych javov či 
scenérií, kde miesta výskytu 
pôvodných druhov rastlín a 
živočíchov, biotopov a geodiverzity 
majú osobitný duchovný, vedecký, 
vzdelávací, rekreačný alebo turistický 
význam; 
- Malo by mať dostatočnú výmeru 
a ekologickú kvalitu na to, aby mohlo 
udržiavať ekologické funkcie 
a procesy, ktoré umožnia pôvodným 
druhom a spoločenstvám dlhodobo 
existovať s minimálnou potrebou 
manažmentových zásahov; 
- Zloženie, štruktúra a funkcia 
biodiverzity by mali byť vo veľkej 
miere v „prírodnom“ stave, alebo by 
mali mať potenciál na obnovu do 
takéhoto stavu s relatívne malým 
rizikom úspešnej invázie 
nepôvodných druhov.    

- ochrana prírody a ekologických 
procesov v území veľkého 
rozsahu, kde prírodné procesy 
môžu prebiehať bez časového 
obmedzenia a dávajú priestor 
pokračovaniu evolúcie, čo nie je 
možné zabezpečiť v malých 
chránených územiach alebo 
v kultúrnej krajine; 
- ochrana súvisiacich 
ekosystémových služieb; 
- ochrana konkrétnych druhov 
a spoločenstiev, vyžadujúcich 
relatívne veľké rozlohy 
nenarušených biotopov;  
- umožňovanie existencie 
„zásobárne“ druhov na podporu 
osídľovania oblastí okolo 
chráneného územia, 
obhospodarovaných 
udržateľným spôsobom;  
-integrácia s typmi využívania 
územia a vodných zdrojov 
v okolí, čo spoločne prispieva 
k napĺňaniu stratégií ochrany 
veľkého rozsahu; 
- informovanie a pozitívne 
ladenie návštevníkov 
o potrebách ochranárskych 
programov a ich možnostiach;  
- podpora ekonomického 
rozvoja, zlučiteľného s daným 
územím, väčšinou v podobe 
rekreácie a turizmu, ktorý 
prispieva k miestnej ekonomike 
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ochrany; 
- Prispievať k miestnej 
ekonomike prostredníctvom 
cestovného ruchu.    
 
 

Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

III 
prírodná 
pamiatka 
alebo útvar 

Územia vymedzované 
pre ochranu 
špecifických prírodných 
pamiatok, ktorými 
môžu byť terénne 
útvary, geologické 
prvky ako jaskyne, 
alebo aj živé objekty 
ako sú prastaré háje. Vo 
všeobecnosti ide o malé 
chránené územia, často 
s veľkým významom 
z hľadiska návštevnosti 

Ochrana špecifických 
jedinečných prírodných 
prvkov a na ne viazanej 
biodiverzity a stanovíšť 

- Zabezpečovať ochranu 
biodiverzity v krajine, ktorá 
prešla podstatnou zmenou; 
- Chrániť špecifické prírodné 
lokality s duchovnými a/alebo 
kultúrnymi hodnotami tam, 
kde tieto hodnoty majú 
zároveň význam aj pre 
biodiverzitu;  
- Udržiavať tradičné 
duchovné a kultúrne hodnoty 
lokalít 
 

- Spravidla relatívne malé lokality, 
zameriavajú sa skôr na jeden alebo 
viac význačných prírodných prvkov 
a s nimi spojenú ekológiu, nie na celý 
ekosystém; Zahŕňajú: 
- prírodné geologické a geomorfolog. 
prvky (napr. vodopády, útesy, 
krátery, jaskyne, fosílne ložiská, 
piesočné duny, skalné formácie, 
údolia), 
 - prírodné prvky, ovplyvnené 
kultúrnou činnosťou (napr. skalné 
obydlia a historické cesty), 
 - prírodno-kultúrne lokality (napr. 
rôzne formy posvätných prírodných 
lokalít – posvätné háje, pramene, 
vodopády, hory), 
 - kultúrne lokality, prepojené 
s ekológiou – ochrana kultúrne 
významného miesta zároveň chráni 
i významnú biodiverzitu, ako sú 
archeologické náleziská a historicky 
významné územia, neoddeliteľne 
späté s prírodnou lokalitou; 
- Ochranárske atribúty – a) 
biodiverzita má jedinečnú väzbu na 
ekologické podmienky, umožňujúce 
existenciu prírodného prvku (ako sú  
zóny okolo vodopádov, ekologické 
podmienky v jaskyniach či rastlinné 
druhy, viazané na útesy; b) 
biodiverzita prežívajúca vďaka tomu, 
že existencia kultúrnych alebo 

- významné PP môžu niekedy 
dávať podnet na ochranu 
a poskytovať príležitosť pre 
environmentálne/ kultúrne 
vzdelávanie, kde sú iné formy 
ochrany vylúčené vďaka 
populačným alebo rozvojovým 
tlakom 
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duchovných hodnôt na lokalite 
umožnila uchovanie prírodných alebo 
poloprírodných biotopov 
v pozmenenom ekosystéme – ako sú 
niektoré posvätné prírodné lokality 
alebo historicky významné územia, 
spojené s územiami prírodnými     

Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

IV  
územie pre 
starostlivosť 
o biotopy/ 
druhy 

Územia určené na 
ochranu konkrétnych 
druhov alebo biotopov 
a ich manažment by 
mal odrážať túto 
prioritu; viaceré 
vyžadujú pravidelné 
aktívne zásahy, nutné 
k zabezpečeniu 
požiadaviek 
konkrétnych druhov 
alebo pre udržanie 
biotopov; v týchto 
prípadoch však nejde 
o požiadavku kategórie 
ako takej  

Udržiavanie, ochrana 
a obnova populácií 
druhov a biotopov 

- Chrániť typ vegetácie alebo 
ostatných biologických 
prvkov tradičnými 
manažmentovými postupmi;  
- Chrániť fragmenty biotopov 
ako prvkov stratégií ochrany 
v mierke celej krajiny;  
- Rozvíjať vzdelávanie 
verejnosti a poznanie 
príslušných druhov a/alebo 
biotopov;  
- poskytovať prostriedok 
k tomu, aby mestská 
populácia mohla mať 
pravidelný kontakt s prírodou 

- Územia spravidla napomáhajú 
chrániť alebo obnovovať: 
druhy rastlín a/alebo živočíchov 
medzinárodného, národného alebo 
miestneho významu, vrátane 
sťahovavých druhov; a/alebo  
biotopy; 
- Rozloha býva rôzna, často býva 
relatívne malá; Manažment sa líši 
v závislosti od potrieb;  
- Ochrana musí byť dostatočná na to, 
aby umožnila udržanie konkrétnych 
biotopov a/alebo druhov;   
- Územia môžu zahŕňať fragmenty 
ekosystémov a nemusia byť schopné 
samostatnej existencie a vyžadujú 
aktívne manažmentové zásahy, 
zabezpečujúce udržiavanie 
špecifických biotopov a/alebo 
napĺňajúce potreby konkrétnych 
druhov; K využívaným postupom 
patrí ochrana konkrétnych druhov 
(spravidla ohrozených), ochrana 
biotopov (udržiavanie alebo obnova), 
aktívny manažment pre udržiavanie 
cieľových druhov (napr. aj umelé 
znovuvytvorenie určitých biotopov 
alebo ich udržiavanie),  aktívny 
manažment prírodných alebo 
poloprírodných ekosystémov (napr. 
pasením dobytka, ručným kosením, 
umelé zavodnenie alebo 

- ochrana kriticky ohrozených 
populácií druhov, vyžadujúcich 
špeciálne manažmentové zásahy, 
ktoré zabezpečia ich trvalé 
prežívanie; 
- ochrana „nášľapných kameňov“ 
(miest, kde druhy nachádzajú 
potravu a miesta odpočinku) 
alebo miest rozmnožovania; 
- vytváranie flexibilných 
manažmentových stratégií 
a voliteľných možností pre 
nárazníkové zóny okolo – alebo 
koridorov pre udržiavanie 
konektivity medzi prísnejšie 
chránenými územiami, ktoré sú 
prijateľnejšie pre miestne 
komunity a ostatných kľúčových 
partnerov v území; 
- udržiavanie druhov, ktoré sa 
stali závislými na kultúrnej 
krajine tam, kde ich pôvodné 
biotopy vymizli alebo boli silne 
pozmenené; 
- predstavujú manažmentový 
prístup použiteľný v oblastiach, 
v ktorých došlo k podstatným 
zmenám, čo si vyžaduje ochranu 
zostávajúcich fragmentov, a to 
cestou zásahov, ako aj bez nich    
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odvodnenie), aktívny manažment 
ekosystémov kultúrneho pôvodu 
(tam kde je na ne viazaná jedinečná 
biodiverzita, nutné sú trvalé 
manažmentové zásahy); fungovanie 
ekosystémov je modifikované napr. 
zastavením prirodzenej sukcesie;   
- Vo všeobecnosti bývajú prístupné 
verejnosti    

Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

V 
chránená 
krajina 

Chránené územia, kde 
interakcia medzi 
človekom a prírodou 
v priebehu času dala 
vznik územiu so 
špecifickým 
charakterom 
s významnými 
ekologickými, 
biologickými, 
kultúrnymi 
a krajinárskymi 
hodnotami: udržiavanie 
integrity tejto 
interakcie je 
nevyhnutné pre 
ochranu a zachovanie 
takýchto území a na ne 
viazaných prírodo-
ochranných a ďalších 
hodnôt 

Ochrana a udržiavanie 
významných typov 
krajiny a na ne 
viazaných hodnôt 
ochrany prírody 
a ďalších hodnôt, 
vytvorených interakciou 
s človekom, 
prostredníctvom 
tradičných 
manažmentových 
postupov  

- Udržiavať rovnovážnu 
interakciu medzi prírodou 
a kultúrou prostredníctvom 
ochrany krajiny a pre ňu 
typických tradičných 
manažmentových postupov, 
spoločenstiev, kultúrnych 
a duchovných hodnôt; 
- Prispievať k ochrane prírody 
v širšej miere udržiavaním 
druhov, viazaných na 
kultúrnu krajinu a/alebo tým, 
že sa vytvárajú príležitosti pre 
vyčlenenie chráneného 
územia v inak silne 
hospodársky využívanej 
krajine; 
- Poskytovať príležitosti pre 
potešenie, vytváranie pocitu 
pohody a socio-ekonomické 
aktivity prostredníctvom 
rekreácie a cestovného 
ruchu; 
- Poskytovať prírodné 
produkty a environmentálne 
služby; 
- Vytvárať rámec na podporu 
aktívneho zapojenia komunít 
do manažmentu cenných 
častí krajiny; 

- Územia sú výsledkom interakcií 
abiotických, biotických a človekom 
podmienených faktorov 
- časti krajiny s vysokou hodnotou 
a/alebo malebnosťou a na ne 
viazanými významnými biotopmi, 
flórou a faunou a súvisiacimi 
kultúrnymi prvkami; 
- rovnovážna interakcia medzi 
človekom a prírodou, ktorá pretrvala 
dlhé veky a dosiaľ má zachovanú 
integritu, alebo územia, kde existuje 
odôvodnený predpoklad na obnovu 
takejto integrity; 
- jedinečné alebo tradičné spôsoby 
využívania územia, doložené napr. 
udržateľnými systémami 
v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve i ľudskými sídlami, 
ktoré sa vyvíjali v rovnováhe 
s krajinou; 
Žiaduce charakteristiky – príležitosti 
pre rekreáciu a cestovný ruch, 
zodpovedajúce životnému štýlu 
a ekonomickým aktivitám; jedinečné 
alebo tradičné typy spoločenskej 
organizácie, prejavujúce sa 
miestnymi zvykmi, spôsobom obživy 
a vierou; územia vyhľadávané 
umelcami všetkých žánrov 

- významná úloha v ochrane 
širšej krajiny, predovšetkým ako 
súčasť mozaiky oblastí s rôznymi 
typmi manažmentu, rôznymi 
typmi chránených území 
a ďalších mechanizmov ochrany 
prírody; 
- niektoré slúžia ako nárazníkové 
zóny okolo jadrového územia 
jedného alebo viacerých prísne 
chránených území a napomáhajú 
tým k zabezpečeniu toho, že 
činnosti v oblasti využívania 
územia a vôd neohrozujú 
integritu takýchto území; 
- môžu slúžiť aj ako stanovištia 
prepojujúce dve či viac 
chránených území; 
- ochrana biodiverzity 
poskytovaná druhom 
a biotopom, ktoré sa vyvinuli 
v súvislosti s kultúrne 
podmienenými typmi 
hospodárenia a môžu prežiť len 
vtedy ak budú tieto typy 
hospodárenia naďalej 
udržiavané; poskytovanie rámca 
ak je potrebné plniť ciele 
ochrany v rozsiahlom území 
(napr. pre vrcholových 
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- Podporovať ochranu 
a zachovanie agrobiodiverzity 
a biodiverzity vôd; 
- Slúžiť ako modely 
udržateľnosti, z ktorých je 
možné získavať poučenie pre 
prípadné širšie využitie   

a významné z hľadiska kultúrnych 
tradícií; potenciál pre ekologickú 
a/alebo kultúrnu obnovu   

predátorov) v husto obývaných 
oblastiach s najrôznejšími typmi 
držby pozemkov, modelov 
správy územia a typov využívania 
územia; tradičné spôsoby 
hospodárenia sú spojené 
s významnými zložkami 
agrobiodiverzity alebo vodnej 
biodiverzity, ktoré je možné 
zachovať len udržiavaním 
takýchto systémov 
 

Kategória Charakteristika Hlavný cieľ (ciele) Ďalšie ciele 
Aké charakteristiky by malo územie 
spĺňať 

Úloha v krajine a v ochrane 
prírody 

VI 
chránené 
územie 
s udržateľným 
využívaním 
prírodných 
zdrojov 

Chránia ekosystémy 
a biotopy spolu s na ne 
viazanými kultúrnymi 
hodnotami a tradičnými 
spôsobmi hospodárenia 
s prírodnými zdrojmi. 
Vo všeobecnosti bývajú 
rozsiahle; väčšina ich 
územia sa nachádza 
v prírodnom stave, 
v určitej časti prebieha 
udržateľné 
hospodárenie 
s prírodnými zdrojmi 
a obmedzené 
nepriemyselné 
využívanie prírodných 
zdrojov, zlučiteľné 
s ochranou prírody, je 
považované za jeden 
z hlavných cieľov celého 
územia 

Ochrana prírodných 
ekosystémov 
a využívanie prírodných 
zdrojov udržateľným 
spôsobom, pričom 
ochrana a udržateľné 
využívanie môžu byť 
vzájomne prínosné 

- Podporovať udržateľné 
využívanie prírodných 
zdrojov; pritom je potrebné 
brať do úvahy ekologickú, 
ekonomickú i sociálnu 
dimenziu; 
- Kde je to vhodné 
podporovať spoločenské 
a ekonomické prínosy pre 
miestne komunity; 
- Uľahčovať zachovanie 
kontinuity spôsobov 
získavania obživy medzi 
generáciami a tým 
zabezpečovať ich 
udržateľnosť; 
- Prispievať k rozvoju a/alebo 
udržiavaniu vyváženejších 
vzťahov medzi človekom 
a prírodou; 
- Prispievať k udržateľnému 
rozvoju na národnej, 
regionálnej i miestnej úrovni; 
- Uľahčovať vedecký výskum 
a monitoring životného 
prostredia, vzťahujúci sa 
hlavne k ochrane 

- Udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov je prostriedkom 
k zabezpečeniu ich zachovania – 
spolu s ďalšími aktivitami, ako je 
administratívna ochrana; 
- Cieľom je aktívne chrániť 
ekosystémy a biotopy a na ne viazané 
kultúrne hodnoty a spôsoby 
obhospodarovania prírodných 
zdrojov; preto bývajú relatívne malé 
(ale nie vždy); 
- Nie je možná industrializovaná 
poľnohospodárska výroba; 
- Určitá časť územia má byť 
ponechaná v prírodných 
podmienkach   

- uspôsobené najmä na použitie 
na úrovni väčších krajinných 
celkov; 
- vhodné pre rozsiahle prírodné 
oblasti – nielen zriaďovaním 
rozsiahlych chránených území, 
ale i prepájaním 
prostredníctvom skupín 
chránených území, koridorov 
alebo ekologických sietí; 
- môžu byť vhodné na aktívnu 
ochranu prírodných 
ekosystémov tam, kde je len 
málo oblastí bez hospodárskeho 
využívania, pričom tieto spôsoby 
využívania sú väčšinou 
predstavované tradičnými 
činnosťami s malými dopadmi, 
ktoré významnejším spôsobom 
neovplyvňujú prirodzený stav 
daného ekosystému  
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a udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov; 
- Spolupracovať pri vytváraní 
výhod pre obyvateľov, najmä 
v miestnych komunitách, 
žijúcich vo vyhlásených 
chránených územiach alebo 
v ich blízkosti; 
- Uľahčovať rekreáciu 
a primeraný cestovný ruch 
malého rozsahu 
 

 


