Základné informácie k zonácii TANAPu
(Zámer na ustanovenie zón Tatranského národného parku)

1. Základné údaje
Názov chráneného územia: Tatranský národný park
Kategória: národný park
Súpis krajov a okresov: Chránené územie sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Poprad,
a v Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš a Tvrdošín
Katastrálne územia: Chránené územie leží v katastrálnych územiach Babky, Bobrovec,
Habovka, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský
Trnovec, Svätý Štefan, Oravice, Pribylina, Smrečany, Starý Smokovec, Štôla, Štrbské Pleso,
Štrba, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Veľký Slavkov, Tichá dolina, Východná,
Zuberec, Ždiar a Žiar.
Návrh odbornej zonácie:
Zóna A má výmeru 42 451,47 ha
Zóna B má výmeru 13 468,2 ha
Podzóna C1 má výmeru 17 331,69 ha
Podzóna C2 (rozvojová) má výmeru 501,14 ha
Zóna D má výmeru 572, 62 ha
Výmera TANAP celkom: 74 325,12 ha
Návrh predrokovanej zonácie
Výmery zón:
Podzóna A1 má výmeru 29 650,19 ha
Podzóna A2 má výmeru 11 153,26 ha
Zóna B má výmeru 12 122,15 ha
Podzóna C1 má výmeru 20 042,51 ha
Podzóna C2 (rozvojová) má výmeru 723,2 ha.
Zóna D má výmeru 588,73 ha
Výmera TANAP celkom: 74 285,04 ha
Výmera ochranného pásma NP: Ochranné pásmo má výmeru 29 204,1 ha.
2. Zdôvodnenie zonácie:
Základným kritériom vymedzovania a odstupňovania zón podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je povaha prírodných hodnôt v nich.
Kritériá vymedzovania zón vychádzajú z prírodoochranného hodnotenia biotopov, zo súhrnu
vplyvov pôsobiacich na prírodné biotopy a ich typické druhy, ktoré ovplyvňujú ich
prirodzený areál, štruktúru a funkciu, rovnako ako dlhodobé prežívanie ich typických druhov.

Strategickým cieľom nového zónovania je zachovať hlavné ekologické procesy a biodiverzitu
na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, ako aj zabezpečiť podmienky pre
udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny, druhov a ekosystémov TANAP-u.
Zonácia je výsledkom syntézy vyčlenených ekologicko-funkčných priestorov (EFP).
3. Základná charakteristika zón
Zóna A
A zóna sa v predrokovanej zonácií člení na podzóny A1 a A2.
Podzóna A1 (pozn. v odbornej zonácií je totožná s A zónou) predstavuje pôvodné alebo
ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného
významu alebo biotopy druhov európskeho významu alebo biotopy druhov národného
významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov.
Podzóna A2 predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy
európskeho významu alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana
prirodzených procesov a starostlivosť o poľovnú zver.
Zónu A tvoria ju najmä EFP, v ktorých je potrebný bezzásahový režim. V prevažnej miere sa
v nej nachádzajú biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja
nevyžadujú regulačné opatrenia. Sú do nej zaradené:
- takmer všetky prírodné a prirodzené nelesné biotopy v subalpínskom, alpínskom až
subniválnom stupni,
- lesné biotopy, ktoré sú schopné samovoľného vývoja (najvyššie stupne pôvodnosti),
-

prírodné a prirodzené porasty kosodreviny,

-

plochy s výskytom vzácneho druhu viazaného ku konkrétnemu biotopu.

Zóna B
Zóna B vytvára ochranné pásmo zóny A alebo predstavuje biotopy európskeho významu
alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov
národného významu.
Tvoria ju EFP, v ktorých je priorita udržiavať (zachovať) alebo zlepšiť stav biotopov resp.
biotopy druhov. Nachádzajú sa v nej biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré vyžadujú dlhodobé
alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zachovať, prípadne zlepšiť ich
stav.
Lesné biotopy v rámci zóny B, ktoré sú z hľadiska prírodoochrannej hodnoty zaradené ako
„prevažne prirodzené lesy“ po dosiahnutí cieľového stavu tzn. porasty už nasmerované na
autoregulačné a autoregeneračné procesy a v ďalšom období bude možné ich ponechať bez
zásahu, čím vznikne možnosť preradiť ich do zóny A. Regulačné opatrenia je možné
vykonávať v horizonte maximálne 30 rokov (v smrekovom vegetačnom stupni 50 rokov).
V prípade lykožrútových kalamít sa v rámci B zóny zabezpečí aktívna ochrana s cieľom
tlmenia negatívneho dopadu na bezzásahovú zónu.

Nelesné biotopy zaradené do B zóny si vyžadujú dlhodobý udržiavací, zlepšovací resp.
ochranný manažment. Ide predovšetkým o biotopy rašelinísk, podmáčaných a zamokrených
stanovíšť a o obhospodarované lúky.
Do zóny B sú zaradené aj plochy s výskytom vzácnych druhov, viazaných na konkrétne
biotopy, ktorý si vyžadujú dlhodobý cielený manažment za účelom udržania resp. zlepšenia
priaznivého stavu.
Zóna C
Zóna C sa člení na podzóny C1 a C2
Podzóna C1 vytvára ochranné pásmo zóny B alebo predstavuje významné prvky územného
systému ekologickej stability, alebo biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného
významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo druhov národného významu
čiastočne narušené činnosťou človeka. Cieľom je zlepšenie alebo udržanie stavu biotopov
alebo druhov.
Podzóna C2 (rozvojová zóna) predstavuje
cestovného ruchu

územia

s možnosťou využitia na rozvoj

Podzónu C1 tvoria EFP, v ktorých sa dlhodobo zabezpečí zlepšenie alebo udržanie stavu
biotopov resp. druhov. Patria k nej prevažne lesné biotopy hodnotené ako „čiastočne
zmenené“ príp. nelesné biotopy, ktoré nevyžadujú osobitný manažment. Do podzóny C2 sú
zaradené existujúce rekreačno-športové areály .
Podzóna C2 (rozvojová) je tvorená časťami: Solisko, Riečavy, Strednica, Jamy – Skalnatá
dolina, Hrebienok – Jakubková lúka, Madajka, Spálená a Bellevue.
Zóna D
K tejto zóne patria človekom intenzívne využívané územia, najmä zastavané územia obcí.
Cieľom ochrany zóny D je zachovanie charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými
formami osídlenia.
Zóna D je tvorená časťami: Danielov dom, Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová
Polianka, Tatanská Polianka, Tatranské Zruby, Smokovce, Tatranská Lomnica, Tatranské
Matliare, Kežmarské Žľaby, Fľak, Tatranská Kotlina, Podspády, Tatranská Javorina.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zoznam dotknutých obcí
obec Batizovce, v zastúpení starostom obce;
obec Behárovce, v zastúpení starostom obce;
obec Beňušovce, v zastúpení starostom obce;
obec Bobrovček, v zastúpení starostom obce;
obec Bobrovec, v zastúpení starostom obce;
obec Dovalovo, v zastúpení starostom obce;
obec Gerlachov, v zastúpení starostom obce;
obec Habovka, v zastúpení starostom obce;

9. obec Huncovce, v zastúpení starostom obce;
10. obec Hybe, v zastúpení starostom obce;
11. obec Jakubovany, v zastúpení starostom obce;
12. obec Jalovec, v zastúpení starostom obce;
13. obec Jamník, v zastúpení starostom obce;
14. obec Javorina, v zastúpení starostom obce;
15. obec Kokava, v zastúpení starostom obce;
16. obec Konská, v zastúpení starostom obce;
17. obec Kvačany, v zastúpení starostom obce;
18. obec Lendak, v zastúpení starostom obce;
19. obec Lučivná, v zastúpení starostom obce;
20. obec Malý Slavkov, v zastúpení starostom obce;
21. obec Matiašovce, v zastúpení starostom obce;
22. obec Mengusovce, v zastúpení starostom obce;
23. obec Mlynčeky, v zastúpení starostom obce;
24. obec Mlynica, v zastúpení starostom obce;
25. obec Nová Lesná , v zastúpení starostom obce;
26. obec Okoličné, v zastúpení starostom obce;
27. mesto Poprad - Veľká, v zastúpení primátorom mesta;
28. obec Pribylina, v zastúpení starostom obce;
29. obec Rakúsy, v zastúpení starostom obce;
30. obec Slovenská Ves, v zastúpení starostom obce;
31. obec Smrečany, v zastúpení starostom obce;
32. mesto Spišská Belá, v zastúpení primátorom mesta;
33. obec Stará Lesná, v zastúpení starostom obce;
34. obec Stráne pod Tatrami, v zastúpení starostom obce;
35. obec Štôla, v zastúpení starostom obce;
36. obec Štrba, v zastúpení starostom obce;
37. obec Trnovec, v zastúpení starostom obce;
38. obec Vavrišovo, v zastúpení starostom obce;
39. obec Važec, v zastúpení starostom obce;
40. obec Veľká Lomnica, v zastúpení starostom obce;
41. obec Veľký Slavkov, v zastúpení starostom obce;
42. obec Vitanová, v zastúpení starostom obce;
43. obec Východná, v zastúpení starostom obce;
44. mesto Vysoké Tatry, v zastúpení primátorom mesta;
45. obec Zuberec, v zastúpení starostom obce;
46. obec Ždiar, v zastúpení starostom obce;
47. obec Žiar, v zastúpení starostom obce.
6. Zoznam dotknutých vlastníkov pozemkov
1. Liptovské regionálne združenie vlastníkov lesov Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
2. PS bývalých urbarialistov Pavlovej Vsi a Bobrovčeka, Jaroslav Rusek, Bobrovček 8,
032 21 Bobrovec.
3. PS urbarialistov Batizovce, Michal Pastrnák, Jurkovičova 416, 059 35 Batizovce.
4. Spoločný urbárny majetok Bobrovček PS, Jozef Krčah, Bobrovček 38, 032 21
Bobrovec.
5. Urbárske spoločenstvo Bobrovec, Ján Trizna, 032 21 Bobrovec č. 567.

6. Združenie bývalých urbarialistov PS Gerlachov, Hlavná 110 Gerlachov, 059 35
Batizovce.
7. Urbariát PS Habovka, 027 32 Zuberec – Habovka.
8. Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, Ján Bukovinský, 032 31 Hybe 509.
9. PS v Jakubovanoch, 032 04 Jakubovany č. 149.
10. Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci PS Jalovec, 032 21 Bobrovec.
11. Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník, Jamník, 033 01 Liptovský Hrádok.
12. Mestský úrad Kežmarok, 060 01 Kežmarok.
13. PS obce Konská, Konská č. 276, 032 04 Liptovský Ondrej
14. Združenie majiteľov lesa Urbariátu Liptovské Matiašovce, 032 23 Liptovská Sielnica.
15. PS bývalých urbarialistov L. Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec.
16. Pozemkové urbárske spoločenstvo Lendak, Obchodná 49, 059 07 Lendak.
17. PS bývalých urbarialistov Lipt. Kokava, 032 44 Liptovská Kokava č. 15.
18. Lesná skupina PS Malý Slavkov, František Bies, Lúčna 18, Malý Slavkov, 060 01
Kežmarok.
19. PS Spoločnosť bývalých urbalialistov Malý Slavkov, Jozef Šterbák, Gerlachovská 2,
Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok.
20. Urbár Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123.
21. Bývalé urbárske spolumajiteľstvo Milbach, PS, O.C. Fertex, Ul. J. Curie 1, 058 01
Poprad.
22. PS bývalých urbarialistov Pribylina, 032 42 Pribylina.
23. PS Urbárskeho majetku obce Rakúsy, František Čekovský, Rakúsy 188, 060 01
Kežmarok.
24. PS Urbariátu Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica.
25. Majitelia pôdy - PS Smrečany, 032 05 Smrečany.
26. Urbár PS Štôla, 059 37 Štôla.
27. PS Urbár Štrba, Hlavná 106/4, 059 38 Štrba.
28. Urbariát PS obce Trstené, Ján Krajčí Trstené 59, 032 21 Bobrovec.
29. Urbárski spolumajitelia lesa mesta Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44
Tvrdošín.
30. Urbársky spolok PS vo Vavrišove, 032 41 Vavrišovo.
31. Urbár Važec, Š. Rysuľu 34, 032 06 Važec.
32. PS Veterná Poruba, Veterná Poruba č. 130, 031 04 Liptovský Mikuláš 4.
33. Urbariát PS Vitanová, 027 12 Tvrdošín.
34. PS Bývalých urbarialistov obce Východná, Pavol Vechter, 032 32 Východná č. 127.
35. PS súkromných vlastníkov lesov a Urbariát obce Ždiar, 059 55 Ždiar 428.
36. PS Strednica, JUDr. Štefan Olekšák, 059 55 Ždiar 309.
37. Združenie vlastníkov lesov a urbariátu PS Žiar, Žiar, 032 05 Smrečany.
38. Urbariát PS Zuberec, 027 32 Zuberec.
39. Urbariát Zemänská Dedina, Obecný úrad Nižná nad Oravou, 027 43 Nižná nad
Oravou.
40. Štátne lesy TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica.
7. Návrh zásad starostlivosti, opatrení a regulatív
A zóna:
Podzóna A1

Návrh opatrení a zásad starostlivosti o biotopy, druhy a významné anorganické javy:
Lesné biotopy:
· Ponechať na prirodzený vývoj, bez usmerňovania a zasahovania do prírodných procesov
človekom, vylúčiť akékoľvek hospodárske opatrenia (obnova, výchova, ťažba).
· Kalamitné plochy v lesoch ponechať bez ľudského zásahu na prirodzenú sukcesiu. Drevnú
hmotu (biomasu) z kalamitných plôch neodstraňovať, ponechať na mieste bez asanácie.
Vykonať iba nevyhnutnú údržbu (zabezpečiť prejazdnosť a schodnosť) existujúcich
účelových komunikácii bez stavebno-technických zásahov.
· Vylúčiť používanie pesticídov a insekticídov.
Nelesné biotopy:
· Ponechať na prirodzený vývoj, bez usmerňovania a zasahovania do prírodných procesov
človekom.
Rastlinstvo a živočíšstvo:
· Starostlivosť o ohrozené druhy rastlín a živočíchov zabezpečiť prostredníctvom
schválených programov záchrany.
· Zabezpečiť druhovú diverzitu kriticky ohrozených, zraniteľných, vzácnych
a endemických druhov in situ.
· V prípade výskytu inváznych druhov zabezpečiť ich účinnú likvidáciu v zmysle
schválenej metodiky.
Regulatívy v podzóne A1
Výskum a monitoring:
· Usmernená vedecko-výskumná činnosť s použitím nedeštrukčných vedeckých metód.
Vedecko-výskumnú činnosť a monitoring zamerať prednostne na problematiku ochrany
prírody.
· V lesných biotopoch sa pripúšťa monitoring stavu a vývoja podkôrneho hmyzu
prostredníctvom feromónových lapačov.
· Ichtyologické a hydrobiologické prieskumy (základné a aplikované výskumy).
Rybárstvo
· Chránené rybárske oblasti podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve – upraviť
revírovanie v zmysle zonácie NP v nadväznosti na zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.
· Vylúčiť akýkoľvek chov a lov rýb.
Poľovníctvo:
· Vylúčené všetky formy poľovnej činnosti.
· Návštevu revíru zamerať len na nevyhnutnú činnosť spojenú s monitoringom poľovnej
zveri a činnosť poľovnej stráže.
Poľnohospodárstvo:
· Vylúčené všetky formy poľnohospodárskej činnosti.
Cestovný ruch, turistika, šport:
· Usmernená športová a turistická činnosť v zmysle Návštevného poriadku TANAP-u.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Turistika len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch.
Mimo turistických a náučných chodníkov pohyb len v sprievode horského vodcu.
Cykloturistika len po vyznačených cykloturistických trasách.
Lietanie závesnými klzákmi a kĺzavými padákmi len z vyhradených miest.
Vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu na vyhradených miestach.
Vylúčiť budovanie nových turistických chodníkov.
V odôvodnených prípadoch (poškodzovanie biotopov, programy záchrany kriticky
ohrozený druhov, bezpečnosť návštevníkov) je možné presmerovanie alebo zrušenie
(dočasné uzavretie) častí existujúcich chodníkov.
Údržba turistických chodníkov (úpravy erodovaných miest, prepiľovanie, uvoľňovanie
spadnutých stromov a skál) je možné realizovať do vzdialenosti päť metrov od osi
chodníka na obidve strany.
V bezprostrednom okolí vysokohorských chát je tolerovaný pohyb návštevníkov
v prírodnom prostredí vo vyčlenenom priestore
Vylúčená je akákoľvek rekreačná činnosť v súvislosti s využívaním vodných plôch
a tokov okrem opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vodné ekosystémy.

Vodné hospodárstvo
· Zásahy do tokov je možné uskutočniť len počas povodňových stavov so zvýšeným
prietokom, ktorý ohrozuje mostné objekty a to konkrétne len za účelom ich ochrany.
· Uvoľňovanie vyvrátených stromov z korýt tokov je prípustný len v odôvodnených
prípadoch. Ponechané stromy zvyšujú infiltračnú schopnosť územia, spomaľuje sa
špecifický odtok povrchovej vody, pričom sa celkovo zvyšuje retencia územia. Prirodzene
sa zvyšuje okamžitý objem vody v území bez zásahu s cieľom umožniť prirodzenú
korytotvornú činnosť.
· Vylúčenie hydroenergetického využitia vodných tokov, výstavba kanalizačnej siete
a všetky zásahy súvisiace s vodohospodárskou infraštruktúrou, ako aj všetky druhy vrtov
(geotermálne vrty). Vylúčenie využívanie vodných tokov na umelé zasnežovanie
a odvádzanie vody z prirodzeného koryta vodných tokov do okolia.
Stavebné objekty a infraštruktúra:
Vymedzenie a stručná charakteristika: Turistické chaty a prístupové obslužné komunikácie
k nim, objekty na zabezpečenie plnenia úloh lesnej prevádzky (chaty, prístrešky, snehové
jamy a pod.) a prístupové obslužné komunikácie k nim, prístrešky pre núdzové prenocovanie
(koliby), turistické značené chodníky (TZCH), náučné chodníky, objekty informačného
systému (ochrany prírody, lesníckych zariadení, turistické smerovníky, informačné tabule,
pietne miesta (symbolický cintorín), a i.) symboly a znaky na štítoch a v blízkosti TZCH a iné
objekty (meteorologické staničky, geodetické body a pod.), hraničné kamene, atď.
·
·
·
·
·

Neobnovovať zaniknuté historické objekty.
Neumiestňovať lyžiarske zjazdové a bežecké trate.
Neumiestňovať horské dopravné zariadenia.
Vylúčená každá forma novej stavebnej činnosti.
Stavebnú činnosť (vysokohorské chaty, objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a
existujúce objekty slúžiace pre individuálnu rekreáciu) obmedziť na výstavbu
environmentálnych technológií pre zníženie negatívneho zaťaženia prírodného prostredia,
ktoré sú preukázateľne funkčné vo vysokohorskom prostredí a na udržiavacie práce
s cieľom skvalitnenia stavebno-technického stavu objektov (nezväčšovať zastavanú

·
·
·

·
·

plochu, objem a hmotu objektov). Požiadavky na prípadnú modernizáciu realizovať len v
rámci existujúcich priestorov. Nezvyšovať lôžkovú ani stoličkovú kapacitu objektov.
Objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a existujúce objekty slúžiace pre
individuálnu rekreáciu a využívať len pre im stanovenú funkciu. Vylúčiť ich využívanie
pre komerčné a iné účely než na ktoré boli určené.
Okamžitá likvidácia starých environmentálnych záťaží (nefunkčná, environmentálne
nevyhovujúca technológia likvidácie odpadov a verejných WC).
Umiestnenie objektov informačného systému a drobnej architektúry (jednoduché
odpočívadlá, ...) len vo vymedzenom priestore okolo chodníka vo vzdialenosti max. 10 m,
stvárnené v jednotnom štýle z prírodných materiálov. Funkciu týchto prvkov považovať
za doplnkovú bez dominantného pôsobenia v krajinnom priestore (nové pamätné tabule,
symboly, znaky a pod. je možné umiestňovať len v interiéri objektov).
Nerozširovať existujúcu sieť prístupových ciest ku chatám a ich súčasné parametre na
úkor okolitého prírodného prostredia. Uvedené platí aj pre parkovacie plochy.
Zachovať dobrý stavebno-technický stav príjazdových ciest k chatám tak, aby sa nezmenil
spôsob ich povrchovej úpravy a zabezpečiť environmentálne prijateľný systém dopravy
a údržby komunikácií. Počet vozidiel (mimo zásobovania) pre návštevníkov Horskej
chaty Sliezsky dom, Chaty Popradské pleso, riešiť v zmysle výnimiek príslušného
krajského úradu životného prostredia. Zásobovanie spojené s dopravou zabezpečuje
výlučne prevádzkovateľ uvedených zariadení.

Cieľový stav:
Zachovať ekologické väzby a prírodné autoregulačné a autoregeneračné procesy bez
ovplyvnenia antropickými zásahmi. V prípade existujúcich vysokohorských chát dosiahnuť
ich environmentálne vyhovujúcu prevádzku.
Zakázané činnosti v podzóne A1:
a) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt;
b) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu;
d) zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie;
e) rušiť pokoj a ticho;
f) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha;
g) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním,
odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania
týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom;
h) umiestniť stavbu;
i) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný
reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu;
j) aplikovať chemické látky alebo hnojivá okrem umiestnenia feromónových lapačov
s cieľom monitoringu podkôrneho hmyzu;
k) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny;
l) zbierať nerasty alebo skameneliny;
m) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky;
n) umiestňovať košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat;
o) vykonávať geologické práce;
p) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe
alebo správe vodného toku alebo vodného diela;

q) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
a poľovného psa;
r) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky mimo vyznačenej cyklotrasy;
s) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka, táboriť,
stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Zákaz neplatí: na pohyb v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva, na pohyb
vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz
- na vyhradených miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí všeobecne záväzným
právnym predpisom
- na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku Tatranského národného parku;
t) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,
lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové
aktivity mimo vyhradených areálov podľa Návštevného poriadku Tatranského národného
parku;
u) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti
prístupné spoločenské podujatie mimo vyhradených areálov podľa Návštevného poriadku
Tatranského národného parku;
v) používať zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;
w) rozširovať nepôvodné druhy
x) zbierať rastliny vrátane ich plodov;
y) organizovať spoločné poľovačky;
z) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
za) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie
vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra slúžiaceho na
obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomníkovi) pozemku;

(8) V podzóne A1 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na činnosti:
a) zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom,
ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný
uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie
ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie
poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné
revitalizačné opatrenia, je povinný nahradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu;
b) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie;
c) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy;
d) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;
vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného
záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
e) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce;

f) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia;
g) vykonávanie technických geologických prác;
h) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad
tridsať veľkých dobytčích jednotiek;
Podzóna A2
Návrh opatrení a zásad starostlivosti o biotopy, druhy a významné anorganické javy:
Lesné biotopy:
· Ponechať na prirodzený vývoj, bez usmerňovania a zasahovania do prírodných procesov
človekom, vylúčiť akékoľvek hospodárske opatrenia (obnova, výchova, ťažba).
· Kalamitné plochy v lesoch ponechať bez ľudského zásahu na prirodzenú sukcesiu. Drevnú
hmotu (biomasu) z kalamitných plôch neodstraňovať, ponechať na mieste bez asanácie.
Vykonať iba nevyhnutnú údržbu (zabezpečiť prejazdnosť a schodnosť) existujúcich
účelových komunikácii bez stavebno-technických zásahov.
· Vylúčiť používanie pesticídov a insekticídov.
Nelesné biotopy:
· Ponechať na prirodzený vývoj, bez usmerňovania a zasahovania do prírodných procesov
človekom.
Rastlinstvo a živočíšstvo:
· Starostlivosť o ohrozené druhy rastlín a živočíchov zabezpečiť prostredníctvom
schválených programov záchrany.
· Zabezpečiť druhovú diverzitu kriticky ohrozených, zraniteľných, vzácnych
a endemických druhov in situ.
· V prípade výskytu inváznych druhov zabezpečiť ich účinnú likvidáciu v zmysle
schválenej metodiky.
Regulatívy v podzóne A
Výskum a monitoring:
· Usmernená vedecko-výskumná činnosť s použitím nedeštrukčných vedeckých metód.
Vedecko-výskumnú činnosť a monitoring zamerať prednostne na problematiku ochrany
prírody.
· V lesných biotopoch sa pripúšťa monitoring stavu a vývoja podkôrneho hmyzu
prostredníctvom feromónových lapačov.
· Ichtyologické a hydrobiologické prieskumy (základné a aplikované výskumy).
Rybárstvo
· Chránené rybárske oblasti podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve – upraviť
revírovanie v zmysle zonácie NP v nadväznosti na zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.
· Vylúčiť akýkoľvek chov a lov rýb.

Poľovníctvo:
· Návštevu revíru zamerať na činnosť spojenú s monitoringom poľovnej zveri, činnosť
poľovnej stráže
· Do prirodzeného vývoja populačnej dynamiky poľovnej zveri zasahovať v súlade
s chovateľským cieľom ako i legislatívou poľovného obhospodarovania zveri pre
príslušnú poľovnú oblasť.
· Vylúčiť prikrmovanie zveri.
· Vylúčené všetky formy vnadenia šeliem.
· Vylúčiť vytváranie políčok pre zver.
· Vylúčiť budovanie nových kŕmnych zariadení.
· Vylúčiť organizovanie spoločných poľovačiek.
· Vylúčiť lov predátorov (rys, medveď, vlk).

Poľnohospodárstvo:
· Vylúčené všetky formy poľnohospodárskej činnosti.
Cestovný ruch, turistika, šport:
· Usmernená športová a turistická činnosť v zmysle Návštevného poriadku TANAP-u.
· Turistika len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch.
· Mimo turistických a náučných chodníkov pohyb len v sprievode horského vodcu.
· Cykloturistika len po vyznačených cykloturistických trasách.
· Lietanie závesnými klzákmi a kĺzavými padákmi len z vyhradených miest.
· Vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu na vyhradených miestach.
· Vylúčiť budovanie nových turistických chodníkov.
· V odôvodnených prípadoch (poškodzovanie biotopov, programy záchrany kriticky
ohrozený druhov, bezpečnosť návštevníkov) je možné presmerovanie alebo zrušenie
(dočasné uzavretie) častí existujúcich chodníkov.
· Údržba turistických chodníkov (úpravy erodovaných miest, prepiľovanie, uvoľňovanie
spadnutých stromov a skál) je možné realizovať do vzdialenosti päť metrov od osi
chodníka na obidve strany.
· V bezprostrednom okolí vysokohorských chát je tolerovaný pohyb návštevníkov
v prírodnom prostredí vo vyčlenenom priestore
· Vylúčená je akákoľvek rekreačná činnosť v súvislosti s využívaním vodných plôch
a tokov okrem opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vodné ekosystémy.
Vodné hospodárstvo
· Zásahy do tokov je možné uskutočniť len počas povodňových stavov so zvýšeným
prietokom, ktorý ohrozuje mostné objekty a to konkrétne len za účelom ich ochrany.
· Uvoľňovanie vyvrátených stromov z korýt tokov je prípustný len v odôvodnených
prípadoch. Ponechané stromy zvyšujú infiltračnú schopnosť územia, spomaľuje sa
špecifický odtok povrchovej vody, pričom sa celkovo zvyšuje retencia územia. Prirodzene
sa zvyšuje okamžitý objem vody v území bez zásahu s cieľom umožniť prirodzenú
korytotvornú činnosť.
· Vylúčenie hydroenergetického využitia vodných tokov, výstavba kanalizačnej siete
a všetky zásahy súvisiace s vodohospodárskou infraštruktúrou, ako aj všetky druhy vrtov
(geotermálne vrty). Vylúčenie využívanie vodných tokov na umelé zasnežovanie
a odvádzanie vody z prirodzeného koryta vodných tokov do okolia.

Stavebné objekty a infraštruktúra:
Vymedzenie a stručná charakteristika: Turistické chaty a prístupové obslužné komunikácie
k nim, objekty na zabezpečenie plnenia úloh lesnej prevádzky (chaty, prístrešky, snehové
jamy a pod.) a prístupové obslužné komunikácie k nim, prístrešky pre núdzové prenocovanie
(koliby), turistické značené chodníky (TZCH), náučné chodníky, objekty informačného
systému (ochrany prírody, lesníckych zariadení, turistické smerovníky, informačné tabule,
pietne miesta (symbolický cintorín), a i.) symboly a znaky na štítoch a v blízkosti TZCH a iné
objekty (meteorologické staničky, geodetické body a pod.), hraničné kamene, atď.
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

Neobnovovať zaniknuté historické objekty.
Neumiestňovať lyžiarske zjazdové a bežecké trate.
Neumiestňovať horské dopravné zariadenia.
Vylúčená každá forma novej stavebnej činnosti.
Stavebnú činnosť (vysokohorské chaty, objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a
existujúce objekty slúžiace pre individuálnu rekreáciu) obmedziť na výstavbu
environmentálnych technológií pre zníženie negatívneho zaťaženia prírodného prostredia,
ktoré sú preukázateľne funkčné vo vysokohorskom prostredí a na udržiavacie práce
s cieľom skvalitnenia stavebno-technického stavu objektov (nezväčšovať zastavanú
plochu, objem a hmotu objektov). Požiadavky na prípadnú modernizáciu realizovať len v
rámci existujúcich priestorov. Nezvyšovať lôžkovú ani stoličkovú kapacitu objektov.
Objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a existujúce objekty slúžiace pre
individuálnu rekreáciu a využívať len pre im stanovenú funkciu. Vylúčiť ich využívanie
pre komerčné a iné účely než na ktoré boli určené.
Okamžitá likvidácia starých environmentálnych záťaží (nefunkčná, environmentálne
nevyhovujúca technológia likvidácie odpadov a verejných WC).
Umiestnenie objektov informačného systému a drobnej architektúry (jednoduché
odpočívadlá, ...) len vo vymedzenom priestore okolo chodníka vo vzdialenosti max. 10 m,
stvárnené v jednotnom štýle z prírodných materiálov. Funkciu týchto prvkov považovať
za doplnkovú bez dominantného pôsobenia v krajinnom priestore (nové pamätné tabule,
symboly, znaky a pod. je možné umiestňovať len v interiéri objektov).
Nerozširovať existujúcu sieť prístupových ciest ku chatám a ich súčasné parametre na
úkor okolitého prírodného prostredia. Uvedené platí aj pre parkovacie plochy.
Zachovať dobrý stavebno-technický stav príjazdových ciest k chatám tak, aby sa nezmenil
spôsob ich povrchovej úpravy a zabezpečiť environmentálne prijateľný systém dopravy
a údržby komunikácií. Počet vozidiel (mimo zásobovania) pre návštevníkov Horskej
chaty Sliezsky dom, Chaty Popradské pleso, riešiť v zmysle výnimiek príslušného
krajského úradu životného prostredia. Zásobovanie spojené s dopravou zabezpečuje
výlučne prevádzkovateľ uvedených zariadení.

Cieľový stav:
Zachovať ekologické väzby a prírodné autoregulačné a autoregeneračné procesy bez
ovplyvnenia antropickými zásahmi. V prípade existujúcich vysokohorských chát dosiahnuť
ich environmentálne vyhovujúcu prevádzku.
a) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt;
b) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu;
d) zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie;
e) rušiť pokoj a ticho;

f) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha; Zákaz platí od 1.1. do 15.6 na celom území podzóny
A2. V chránenej kamzičej oblasti Západné Tatry zákaz platí od 15.10. do 30. 11.
g) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním,
odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania
týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom;
h) umiestniť stavbu;
i) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný
reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu;
j) aplikovať chemické látky alebo hnojivá okrem umiestnenia feromónových lapačov
s cieľom monitoringu podkôrneho hmyzu;
k) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny;
l) zbierať nerasty alebo skameneliny;
m) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky;
n) umiestňovať košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat;
o) vykonávať geologické práce;
p) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe
alebo správe vodného toku alebo vodného diela;
q) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
a poľovného psa;
r) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky mimo vyznačenej cyklotrasy;
s) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka, táboriť,
stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Zákaz neplatí:
- na pohyb v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva, na
pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz
- na vyhradených miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí všeobecne záväzným
právnym predpisom
- na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku Tatranského národného parku;
t) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,
lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné
športové aktivity mimo vyhradených areálov podľa Návštevného poriadku Tatranského
národného parku;
u) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti
prístupné spoločenské podujatie mimo vyhradených areálov podľa Návštevného poriadku
Tatranského národného parku;
v) používať zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;
w) rozširovať nepôvodné druhy
x) zbierať rastliny vrátane ich plodov;
y) organizovať spoločné poľovačky;
z) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
za) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie
vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra slúžiaceho na
obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomníkovi)
pozemku;
(8) V podzóne A2 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na činnosti:
a) zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom,
ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu

biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný
uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie
ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie
poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné
revitalizačné opatrenia, je povinný nahradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu;
b) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie;
c) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy;
d) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;
vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného
záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
e) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce;
f) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia;
g) vykonávanie technických geologických prác;
h) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad
tridsať veľkých dobytčích jednotiek;

B zóna:
Návrh manažmentových opatrení a zásad starostlivosti:
Lesné biotopy:
· Vytvárať predpoklady pre postupné priblíženie sa k stavu prirodzených lesov cez
cieľavedomú výchovu, etapovitú obnovu a rekonštrukciu (zastúpenie drevín ma
zodpovedať stanovištným podmienkam).
· Obnovná doba predĺžená až nepretržitá.
· V prípade kalamít je potrebné zabezpečiť urýchlené spracovanie napadnutej drevnej
hmoty, resp. jej mechanickú asanáciu, časti kmeňov, ktoré už opustil podkôrny hmyz
(neatraktívna hmota) resp. nezužitkovateľnú biomasu ponechať na mieste.
· Vylúčiť celoplošné aj bodové používanie pesticídov a insekticídov v lesných porastoch.
· Umelú obnovu drevín zabezpečiť len autochtónnymi drevinami a zabezpečiť dôsledné
dodržanie semenárskych oblastí.
· Zabezpečiť včasné spracovanie podkôrnikovej kalamity, permanentný monitoring
zdravotného stavu lesných ekosystémov.
Nelesné biotopy:
· Nelesné biotopy v subalpínskom až subniválnom stupni ponechať bez usmerňovania
a zasahovania do prírodných procesov.
· Zabezpečiť zachovanie vodného režimu na nelesných rašelinných biotopoch.
· Zabezpečiť asanačno-regulačné zásahy na z hľadiska ochrany prírody cenných
a lokalitách ohrozených sekundárnou sukcesiou (výrub náletových drevín, kosenie
spojené s odstraňovaním fytomasy).

Rastlinstvo a živočíšstvo:
· Starostlivosť o ohrozené druhy rastlín a živočíchov zabezpečiť vhodnými
manažmentovými opatreniami prípadne prostredníctvom osobitných programov záchrany.
· Zabezpečiť záchranu biodiverzity podporou prirodzených zložiek biotopov, vytvárať
podmienky na udržanie priaznivého stavu ohrozených, vzácnych, zraniteľných
a endemických druhov.
· Sledovať invázne druhy rastlín a zabezpečiť ich odstraňovanie.
Regulatívy v B zóne
Výskum a monitoring:
· Usmernená vedecko-výskumná činnosť s použitím nedeštrukčných vedeckých metód.
Vedecko-výskumnú činnosť a monitoring zamerať prednostne na problematiku ochrany
prírody.
· Podporiť výskum a monitoring vplyvu zasnežovania a ekologickej únosnosti lyžiarskych
stredísk.
· Ichtyologické a hydrobiologické prieskumy (základné a aplikované výskumy).
Rybárstvo
· Starostlivosť o pôvodné ryby, chov pstruha potočného a jeho zarybňovanie násadami
pochádzajúcimi z pôvodného generačného materiálu (Salmo trutta/labrax m. fario), ktorý
sa bude postupne splavovať do nižšie položených úsekovje možné len na chovných
rybárskych revíroch (po hranicu zóny A): Oravica č. 2, Studený potok č. 2, Suchý potok č.
2, Jalovecký potok č. 2, Smrečianka č. 2, Bystrá, Tichý potok, Biely Váh č. 2, Biela č. 2,
Biela č. 4, Javorinka č. 1.
· Vylúčiť športový lov rýb na tokoch, okrem tokov: Belá č. 2 (po hranicu zóny A), Poprad
č. 10 (po hranicu zóny A), Biela č. 3 (po hranicu zóny A), Javorinka č. 2 (po hranicu zóny
A). Na ostatných vodných tokoch sa vylučuje akékoľvek rybárska činnosť (toky ako
CHRO – chránené rybárske oblasti).
· Vylúčiť hospodárske výlovy rýb, okrem eliminácie nepôvodných a nežiadúcich druhov
rýb, mimo síha marény (Coregonus maraena).
· Vylúčiť vysadzovanie pstruha dúhového (Onchorhynchus mykiss) a sivoňa potočného
(Salvelinus fontinalis).
· Zásadou na uskutočňovanie športového lovu rýb je lov bez privlastnenia si úlovku (ust. §
8 zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve).
· Pokračovanie na projekte záchrany síha marény (Coregonus maraena).
· Nadviazanie širokej odbornej spolupráce so SRZ, ako tradičným subjektom s bohatými
skúsenosťami pri ochrane a starostlivosti o rybiu faunu a rybárske revíry.
Poľovníctvo:
· Do prirodzeného vývoja populačnej dynamiky poľovnej zveri zasahovať v súlade
s chovateľským cieľom ako i legislatívou poľovného obhospodarovania zveri pre
príslušnú poľovnú oblasť.
· Prikrmovanie zveri len v existujúcich zariadeniach.
· Vylúčené všetky formy vnadenia šeliem.
· Vylúčiť vytváranie políčok pre zver.
· Vylúčiť budovanie nových kŕmnych zariadení.

·
·

Vylúčiť organizovanie spoločných poľovačiek.
Vylúčiť lov predátorov (rys, medveď, vlk).

Poľnohospodárstvo:
· Podporovať trvaloudržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
· Podporovať pravidelné kosenie lúk s následným odstránením biomasy.
Cestovný ruch, turistika, šport:
· Usmernená športová a turistická činnosť v zmysle Návštevného poriadku TANAP-u.
· Turistika len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch.
· Mimo turistických a náučných chodníkov pohyb len v sprievode horského vodcu.
· Cykloturistika len po vyznačených cykloturistických trasách.
· V odôvodnených prípadoch (poškodzovanie biotopov, programy záchrany kriticky
ohrozený druhov, bezpečnosť návštevníkov) je možné presmerovanie alebo zrušenie častí
vyznačených turistických chodníkov alebo náučných chodníkov.
· Mimo genofondové plochy na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku je
možný zber lesných plodov a húb pre vlastnú potrebu na základe rozhodnutí orgánov
štátnej správy (napríklad zákaz vstupu do lesa v čase nebezpečenstva vzniku lesných
požiarov a pod.).
Vodné hospodárstvo
· Zásahy do vodných tokov je možné uskutočniť len počas povodňových prietokoch a to len
za účelom ochrany mostných objektov (uvoľnenie prietočného profilu) najviac 30 m nad
a pod mostami, cestných komunikácií, v PHO II a budov.
· Vylúčenie hydroenergetického využitia vodných tokov, ako aj všetky druhy vrtov
(geotermálne vrty).
· Identifikácia a eliminácia znečisťovateľov a producentov odpadových vôd.
· Systematické a sústavné zvyšovanie retencie územia ekologickými spôsobmi
(zadržiavanie vody v krajine, citlivé lesné obhospodarovanie, podoporovanie
korytotvornej činnosti a zvlášť divočenie tokov a pod.).
· Na tokoch v území zasiahnutom kalamitou je potrebné citlivo a odborne posúdiť do akej
miery sa bude revitalizácia tokov v tomto území uskutočňovať. Nespevňovať korytá tokov
v nezastavanom území a ani nevytvárať nové migračné bariéry vo forme priečnych
stabilizačných prehrádzok.
· Nerealizovať technické poldre na záchyt vody počas povodní. Potrebné je systémovo
vyriešiť podporu retencie v území, vyhlasovanie inundačných území a zvýšiť infiltráciu
vody v súčinnosti so zvyšovaním podielu drnového fondu a rekonštrukcie brehového
a lesného porastu. Zdrsnenými sklzmi, alebo krátkymi bočnými kamenno-drevenými
výhonmi je možné vhodne a citlivo zadržať vodu v krajine.
· Podporovať proces vytvárania bočných ramien na vodnatejších tokoch a citlivé zváženie
možnosti ponechávania časti padnutých stromov v korytách tokov.
· Na tokoch s nevhodnými úpravami z minulosti (betónové oporné múry, stupne
a lichobežníkové koryto) tieto odstrániť, ako aj nevhodné trasovanie korýt vodných tokov.
· Zachovať prirodzené korytá, funkciu a kontinuitu tokov s brehovými porastami a
biologickú hodnotu tokov v maximálnej možnej miere.
· Podpora samočistiacej schopnosti, korytotvornej funkcie tokov a ich biologické oživenie

· Dôležitá je ochrana prirodzených korýt horských tokov, bez možnosti vytvárania nových
pevných úprav a regulácií, ako protipovodňových opatrení na elimináciu povodňových
prípadov. Realizácia technických poldrov na záchyt povodňovej vody nie je systémovým
riešením na elimináciu povodní. Ich výstavba má značné nároky na záber územia
inundácie toku, čo je z hľadiska záujmov ochrany prírody neprijateľné.
· Podporovať vyhlasovanie inundačných území, zvyšovanie retencie územia, vyváženie
hospodárskych aktivít v území v kontexte s ochranou prírody, zvyšovať infiltráciu územia
a zadržiavať vodu v krajine iným spôsobom než technickými poldrami, či malými
vodnými nádržami.
· Preferovať predĺženie trasy toku, meandrovanie, ochranu a manažment mokradí
(rašeliniská, slatiny, vrchoviská, lesné tône, periodické mláky) a pod.
· Odbery vôd pre účely zasnežovania a hydroenergetiky obmedziť alebo vylúčiť na
najvyššiu možnú mieru. Ak by sa odber realizoval je potrebné stanoviť Qsan na úrovni
Q210-270, čo síce môže byť limitujúcim faktorom na realizáciu projektov, ale v toku ešte
zaručuje uvedený Qsan biologické funkcie.
Stavebné objekty a infraštruktúra:
Vymedzenie a stručná charakteristika: Turistické chaty a prístupové obslužné
komunikácie k nim, objekty na zabezpečenie plnenia úloh lesnej prevádzky (chaty, prístrešky,
snehové jamy a pod.) a prístupové obslužné komunikácie k nim, turistické značené chodníky
(TZCH), náučné chodníky, objekty informačného systému (ochrany prírody, lesníckych
zariadení, turistické smerovníky, informačné tabule, pietne miesta (symbolický cintorín), a i.)
symboly a znaky na štítoch a v blízkosti TZCH, iné objekty (meteorologické staničky,
geodetické body a pod.) a hraničné kamene.
Hlavné smery starostlivosti pre existujúce stavby v B zóne sú podobné ako v zóne A.
Objekty v B zóne:
· Neobnovovať zaniknuté historické objekty.
· Vylúčená každá forma novej stavebnej činnosti.
· Stavebnú činnosť (vysokohorské a horské chaty, objekty lesnej prevádzky, iné účelové
objekty a existujúce objekty slúžiace pre individuálnu rekreáciu) obmedziť na výstavbu
environmentálnych technológií pre zníženie negatívneho zaťaženia prírodného prostredia,
ktoré sú preukázateľne funkčné vo vysokohorskom prostredí a na udržiavacie práce
s cieľom skvalitnenia stavebno-technického stavu objektov (nezväčšovať zastavanú
plochu, objem a hmotu objektov). Požiadavky na prípadnú modernizáciu realizovať len v
rámci jestvujúcich priestorov.
· Objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a existujúce objekty slúžiace pre
individuálnu rekreáciu a využívať len pre im stanovenú funkciu. Vylúčiť ich využívanie
pre rekreačné, komerčné a iné účely než na ktoré boli určené.
· Okamžitá likvidácia starých environmentálnych záťaží (nefunkčná environmentálne
vyhovujúca technológia likvidácie odpadov a verejných WC, ako vyhovujúci štandard
sociálneho zariadenia.
· Umiestnenie objektov informačného systému a drobnej architektúry (jednoduché
odpočívadlá, ...) len vo vymedzenom priestore okolo chodníka vo vzdialenosti max. 10 m,
stvárnené v jednotnom štýle z prírodných materiálov. Funkciu týchto prvkov považovať
za doplnkovú bez dominantného pôsobenia v krajinnom priestore (nové pamätné tabule,
symboly, znaky a pod. je možné umiestňovať len v interiéri objektov).

·
·

Nerozširovať existujúcu sieť prístupových ciest ku chatám a ich súčasné parametre na
úkor okolitého prírodného prostredia. Uvedené platí aj pre parkovacie plochy.
Zachovať dobrý stavebno-technický stav príjazdových ciest k chatám tak, aby sa nezmenil
spôsob ich povrchovej úpravy a zabezpečiť environmentálne prijateľný funkčný systém
dopravy. Počet vozidiel (mimo zásobovania) pre návštevníkov Žiarskej chaty riešiť v
zmysle výnimiek príslušného krajského úradu životného prostredia. Zásobovanie spojené
s dopravou zabezpečuje výlučne prevádzkovateľ uvedených zariadení.

Cieľový stav:
Ekologicky stabilné lesné ekosystémy s prirodzenou biodiverzitou, prírode blízke
zloženie drevín, vrstevnatosť porastov, veková a priestorová diferenciácia lesných porastov,
zachovanie zamokrených až pomáčaných lesných a nelesných spoločenstiev. Udržanie
ekologickej hodnoty a vizuálnej kvality krajinného prostredia a dodržanie limitov únosnosti
prostredia. Environmentálne vyhovujúca prevádzka objektov vybavenosti cestovného ruchu a
príjazdových komunikácií.
Zakázané činnosti v zóne B :
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom;
b)vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce
mimo cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy;
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za
hranicami zastavaného územia obce, táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať
oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup,
skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce;
b) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,
lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové
aktivity mimo vyhradených areálov podľa Návštevného poriadku Tatranského národného
parku;
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti
prístupné spoločenské podujatie;
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj , laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;
g) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov;
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov;
h) organizovať spoločné poľovačky;
i) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
j) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom;
k) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie ako aj akýkoľvek iný
reklamný alebo propagačný pútač alebo tabuľu;
l) aplikovať chemické látky, alebo hnojivá;
m) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny;
o) zbierať nerasty alebo skameneliny;
p) oplocovať pozemok, okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice;
r) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat;
s) vykonávať geologické práce;

t) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela;
u) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov(
služobný pes) a poľovného psa;
v) zákaz vjazdu a státia vozidla sa nevzťahuje na vozidlá slúžiace na obhospodarovanie
pozemku alebo patriace vlastníkovi,( správcovi nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje
tento zákaz, tento zákaz sa tiež nevzťahuje na miesta, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené územie a jeho
ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§
20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej
tabuli dotknutej obce alebo ak jeho vjazd a státie vozidla boli povolené podľa osobitného
predpisu (§ 13 ods.3);
w) zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za
hranicami zastavaného územia obce neplatí na pohyb v súvislosti s obhospodarovaním
pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo s výkonom rybárskeho práva a na pohyb
vlastníka ( správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, tento zákaz sa tiež
nevzťahuje na miesta, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí všeobecne záväzným právnym
predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným
poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest
uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce;
x) zákaz táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,
lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové
aktivity za hranicami zastavaného územia obce, organizovať verejné telovýchovné, športové a
turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, použiť zariadenie
spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj , laserové zariadenie, reprodukovanú
hudbu mimo uzavretých stavieb, rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, zbierať
rastliny vrátane ich plodov neplatí na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené územie a jeho
ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§
20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej
tabuli dotknutej obce;
y) zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov neplatí na vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku,
na ktorý sa vzťahuje tento zákaz.
Činnosti na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na činnosti:
a) zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom,
ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný
uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie
ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie
poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné
revitalizačné opatrenia, je povinný nahradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu;
b) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie;
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic
d) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy;
e) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;

vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného
záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
f) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce;
g) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka
f) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia;
g) vykonávanie technických geologických prác;
h) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad
tridsať veľkých dobytčích jednotiek;
c) umiestnenie stavby

C zóna:
Podzóna C1
Návrh manažmentových opatrení a zásad starostlivosti:
Lesné biotopy:
· Vytvárať predpoklady pre postupné priblíženie sa k stavu prirodzených lesov cez
cieľavedomú výchovu, etapovitú obnovu a rekonštrukciu (zastúpenie drevín ma
zodpovedať stanovištným podmienkam, obnovná doba dlhá až nepretržitá, cieľová
štruktúra porastov rôznoveká a diferencovaná horizontálne a vertikálne, cieľové
zakmenenie 0,6 – 07 (0,8).
· Maximálne využívať prirodzenú obnovu.
· Spracovanie kalamitnej drevnej hmoty a opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
zabezpečovať podľa Smerníc a pokynov LVÚ Zvolen a usmernenia ŠOP SR Správa
TANAP.
· Vylúčiť celoplošné používanie insekticídov.
· Zabezpečiť včasné spracovanie podkôrnikovej kalamity.
· Permanentný monitoring zdravotného stavu lesných ekosystémov.
· Zabezpečiť výber a použitie šetrnej technológie ťažby dreva a zalesňovacích postupov s
dôrazom na minimalizovanie poškodenia pôdneho a vegetačného krytu a znečistenia
prírodného prostredia, v maximálnej miere zachovať trvalosť a permanentnosť plnenia
funkcií lesných ekosystémov.
· Prípadné obhospodarovanie v lesných porastoch usmerniť tak, aby v žiadnom prípade
nedochádzalo k ohrozeniu a poškodeniu rašelinísk (vylúčenie ťažkých mechanizmov pri
spracovávaní drevnej hmoty v okolí rašelinných biotopov).
Nelesné biotopy:
· Zabezpečiť zachovanie vodného režimu na nelesných rašelinných biotopoch.
· Zabezpečiť asanačno-regulačné zásahy na lokalitách ohrozených sekundárnou sukcesiou
(výrub náletových drevín, kosenie spojené s odstraňovaním fytomasy).
Rastlinstvo a živočíšstvo:

·
·
·

Starostlivosť o ohrozené druhy rastlín a živočíchov zabezpečiť vhodnými
manažmentovými opatreniami prípadne prostredníctvom osobitných programov záchrany.
Odstraňovať invázne druhy rastlín pozdĺž komunikácií (mechanická likvidácia - kosenie,
vysekávanie, vykopávanie, chemická likvidácia – herbicídmi, ktoré preukázateľne
nepoškodzujú a negatívne neovplyvňujú okolité prírodné prostredie).
Vytvárať zariadenia na zabezpečenie migrácie živočíchov (lavičky, podchody, nadchody,
navádzače, hrebeňové zábrany a pod.).

Regulatívy v podzóne C1 zóne
Výskum a monitoring:
· Usmernená vedecko-výskumná činnosť s použitím nedeštrukčných vedeckých metód.
· Vedecko-výskumnú činnosť a monitoring zamerať prednostne na problematiku ochrany
prírody.
· Podporiť výskum a monitoring vplyvu zasnežovania a ekologickej únosnosti lyžiarskych
stredísk.
· Mimo zastavané územia je podmienkou aplikácie posypových materiálov v rámci zimnej
údržby komunikácií dôsledný monitoring vplyvu použitej látky na prírodné prostredie s
každoročným vyhodnotením. Vymedzenie monitorovaných úsekov len po dohode s
organmi ochrany prírody.
· Ichtyologické a hydrobiologické prieskumy (základné a aplikované výskumy).
Rybárstvo
· Využívanie vodných tokov je možné len za účelom športového rybolovu a len metódou
„chyť a pusť“ a len pre rybohospodárske účely vyplývajúce z platných revírnych listov (§
8 zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve).
· Vylúčiť športový lov rýb na tokoch, okrem tokov: Belá č. 2 (po hranicu zóny A), Poprad
č. 10 (po hranicu zóny A), Biela č. 3 (po hranicu zóny A), Javorinka č. 2 (po hranicu zóny
A).
· Zásadou na uskutočňovanie športového lovu rýb je lov bez privlastnenia si úlovku (ust. §
8 zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve).
Poľovníctvo:
· Do prirodzeného vývoja populačnej dynamiky poľovnej zveri zasahovať v súlade
s chovateľským cieľom ako i legislatívou poľovného obhospodarovania zveri pre
príslušnú poľovnú oblasť.
· Vylúčené všetky formy vnadenia šeliem.
· Vylúčiť organizovanie spoločných poľovačiek.
· Vylúčiť lov predátorov (rys, medveď, vlk).
Poľnohospodárstvo:
· Podporovať trvaloudržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
· Podporovať tradičné využívanie pasienkov – extenzívnu pastvu (ovce, jalovice).
· Podporovať pravidelné kosenie lúk s následným odstránením biomasy.
· Nesúhlasiť s rozorávaním, používaním chemických prostriedkov a priemyselných hnojív.
Cestovný ruch, turistika, šport:
· Usmernená športová a turistická činnosť v zmysle Návštevného poriadku TANAP-u.

·
·
·
·
·
·
·

·

Turistika len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch.
Mimo turistických a náučných chodníkov pohyb len v sprievode horského vodcu UIAGM.
Cykloturistika len po vyznačených cykloturistických trasách.
Letné turistické aktivity len po značených turistických chodníkoch (ak sú súčasťou
lyžiarskej trate).
V odôvodnených prípadoch (poškodzovanie biotopov, programy záchrany kriticky
ohrozený druhov, bezpečnosť návštevníkov) je možné presmerovanie alebo zrušenie častí
existujúcich chodníkov.
Vylúčiť budovanie nových turistických chodníkov cez genofondové porasty a výskumné,
študijné a monitorovacie plochy.
Mimo genofondové plochy na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku je
možný zber lesných plodov a húb pre vlastnú potrebu na základe rozhodnutí orgánov
štátnej správy (napríklad zákaz vstupu do lesa v čase nebezpečenstva vzniku lesných
požiarov a pod.).
Vylučuje sa splavovanie vodných tokov, okrem tokov Studeného potoka na Orave a rieky
Poprad pri vodočte najmenej 50 cm v období od 15.4. do 30. 9. kalendárneho roka.

Vodné hospodárstvo
· Technické zásahy do vodných tokov je možné uskutočniť len s cieľom revitalizácie
územia, podpory a zvyšovania retenčnej schopnosti územia (zväčšovať podiel drnového
fondu, spomaľovať odtok povrchovej vody (tým sa spomalí aj odtok podzemnej vody),
zvyšovania infiltračnej schopnosti cez mokrade a členitosti územia.
· Iné zásahy do tokov je možné uskutočniť len pri povodňových prietokoch a to len za
účelom ochrany mostných objektov (uvoľnenie prietočného profilu) najviac 50 m nad
a pod mostom, cestných komunikácií, PHO II a budov. Obnova prirodzenej funkcie
vodných tokov a ich korýt (včítane brehových porastov a inundácií) je možná..
· Zvyšovanie stability, členitosti, drsnosti a odolnosti brehov a korýt pre eróziou
prirodzenými prostriedkami a materiálmi (drevo, riečne balvany a miestna prípotočná
vegetácia).
· Vytvorenie úkrytov a tôní pre vodné živočíchy, zvýšenie hĺbky vody pri normálnych
prietokoch (súvis s revitalizáciou tokov).
· V maximálnej možnej miere sa snažiť zachovať pôvodné prírodné koryto a dosiahnuť
požadovaných účinkov úprav tokov inými postupmi a zásahmi, pri ktorých je zachovaná
prírodnosť a biologická funkcia tokov s cieľom podpory korytotvornej činnosti.
· Vylučuje sa hydroenergetické využitie vodných tokov.
· Výstavba kanalizácií a ČOV s platným certifikátom je povolená
· Identifikácia a eliminácia znečisťovateľov a producentov odpadových vôd.
· Systematické a sústavné zvyšovanie retencie územia ekologickými spôsobmi
(zadržiavanie vody v krajine, citlivé lesné obhospodarovanie, podporovanie korytotvornej
činnosti a zvlášť divočenie tokov a pod.).
· Na tokoch v území zasiahnutom kalamitou je potrebné citlivo a odborne posúdiť do akej
miery sa bude revitalizácia tokov v tomto území uskutočňovať. Nespevňovať korytá tokov
v nezastavanom území a ani nevytvárať nové migračné bariéry vo forme priečnych
stabilizačných prehrádzok.
· Nerealizovať technické poldre na záchyt vody počas povodní. Potrebné je systémovo
vyriešiť podporu retencie v území, vyhlasovanie inundačných území a zvýšiť infiltráciu
vody v súčinnosti so zvyšovaním podielu drnového fondu a rekonštrukcie brehového
a lesného porastu. Zdrsnenými sklzmi, alebo krátkymi bočnými kamenno – drevenými
výhonmi je možné vhodne a citlivo zadržať vodu v krajine.

·
·
·
·

·

·
·

Podporovať proces vytvárania bočných ramien na vodnatejších tokoch a citlivé zváženie
možnosti ponechávania časti padnutých stromov v korytách tokov.
Zachovať prirodzené korytá, funkciu a kontinuitu tokov s brehovými porastami a
biologickú hodnotu tokov v maximálnej možnej miere.
Podpora samočistiacej schopnosti, korytotvornej funkcie tokov a ich biologické oživenie.
Dôležitá je ochrana prirodzených korýt horských tokov (v horskej zóne), bez možnosti
vytvárania nových pevných úprav a regulácií, ako protipovodňových opatrení na
elimináciu povodňových prípadov. Realizácia technických poldrov na záchyt povodňovej
vody nie je systémovým riešením na elimináciu povodní. Ich výstavba má značné nároky
na záber územia inundácie toku, čo je z hľadiska záujmov ochrany prírody neprijateľné.
Podporovať vyhlasovanie inundačných území, zvyšovanie retencie územia, vyváženie
hospodárskych aktivít v území v kontexte s ochranou prírody, zvyšovať infiltráciu územia
a zadržiavať vodu v krajine iným spôsobom než technickými poldrami, či malými
vodnými nádržami.
Preferovať predĺženie trasy toku, meandrovanie, ochranu a manažment mokradí
(rašeliniská, slatiny, vrchoviská, lesné tône, periodické mláky) a pod.
Odbery vôd pre účely zasnežovania a hydroenergetiky obmedziť alebo vylúčiť na
najvyššiu možnú mieru. Ak by sa odber realizoval je potrebné stanoviť Qsan na úrovni
Q210-270, čo síce môže byť limitujúcim faktorom na realizáciu projektov, ale v toku ešte
zaručuje uvedený Qsan biologické funkcie.

Stavebné objekty a infraštruktúra:
Vymedzenie a stručná charakteristika: Stavebné objekty vybavenosti športových
areálov, objekty na zabezpečenie plnenia úloh lesnej prevádzky (chaty, prístrešky, snehové
jamy a pod.) a prístupové obslužné komunikácie k nim, turistické značené chodníky
(TZCH), náučné chodníky, objekty informačného systému (ochrany prírody, lesníckych
zariadení, turistické smerovníky, informačné tabule, pietne miesta (symbolický cintorín a i.),
symboly a znaky na štítoch a v blízkosti TZCH, iné objekty (meteorologické staničky,
geodetické body a pod.), hraničné kamene, atď., lesné porasty v okolí liečebných, kúpeľných,
rehabilitačných a rekreačných zariadení (ochranné lesy a lesy osobitného určenia),trvalé
trávne porasty využívané pre potreby športových aktivít - vznikli umelým odlesnením, na
určitých lokalitách s výskytom chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
· Neobnovovať zaniknuté historické objekty.
· Vylúčená každá forma novej stavebnej činnosti
· Stavebnú činnosť (chaty, objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a existujúce
objekty slúžiace pre individuálnu rekreáciu) obmedziť na výstavbu environmentálnych
technológií pre zníženie negatívneho zaťaženia prírodného prostredia a na udržiavacie
práce s cieľom skvalitnenia stavebno-technického stavu objektov (nezväčšovať zastavanú
plochu, objem a hmotu objektov) Požiadavky na prípadnú modernizáciu realizovať len v
rámci jestvujúcich priestorov
· Objekty lesnej prevádzky, iné účelové objekty a existujúce objekty slúžiace pre
individuálnu rekreáciu a využívať len pre im stanovenú funkciu. Vylúčiť ich využívanie
pre rekreačné, komerčné a iné účely než na ktoré boli určené
· Okamžitá likvidácia starých environmentálnych záťaží (nefunkčná environmentálne
vyhovujúca technológia likvidácie odpadov a verejných WC, ako vyhovujúci štandard
sociálneho zariadenia
· Umiestnenie objektov informačného systému a drobnej architektúry (jednoduché
odpočívadlá, ...) len vo vymedzenom priestore okolo chodníka vo vzdialenosti max. 10 m,

·

stvárnené v jednotnom štýle z prírodných materiálov. Funkciu týchto prvkov považovať
za doplnkovú bez dominantného pôsobenia v krajinnom priestore (nové pamätné tabule,
symboly, znaky a pod. je možné umiestňovať len v interiéri objektov)
Nerozširovať existujúcu sieť prístupových ciest ku chatám a ich súčasné parametre na
úkor okolitého prírodného prostredia. Uvedené platí aj pre parkovacie plochy

Dopravné zariadenia:
· Eliminovať negatívny vplyv automobilovej dopravy na hlavnom komunikačnom ťahu
(Cesta slobody – I/537 a Tatranská Kotlina – Lysá Poľana – I/67) organizačnými
opatreniami (vylúčenie tranzitnej kamiónovej dopravy, v prípade presiahnutia únosnosti –
riešiť dopravu alternatívnym spôsobom – TEŽ a pod.).
· Zabezpečiť dobrý technický stav existujúcich dopravných a technických zariadení
a objektov a vytvárať zariadenia na zabezpečenie migrácie živočíchov (lavičky,
podchody, nadchody, navádzače, hrebeňové zábrany a pod.).
· Plochy statickej dopravy (parkoviská pre autá) realizovať výlučne v zastavanom území s
polyfunkčným využitím.
· Pri zimnej údržbe ciest používať environmentálne vhodný materiál (atestovaný), ktorý
preukázateľne nepoškodzuje a negatívne neovplyvňuje okolité prírodné a v dostatočnej
vzdialenosti od ochranných pasiem vodných zdrojov (OPVZ) a vodných tokov.
· Odstraňovanie inváznych druhov pozdĺž komunikácií len pod odborným dohľadom
orgánu ochrany prírody.
Oblasti individuálnej chatovej rekreácie v podzóne C1 zóne:
· Nerozširovať územia chatových osád.
· Požiadavky na novú výstavbu nových rekreačných objektov (zahustenie zástavby) je
možné akceptovať len za podmienky nerozširovania územia chatovej osady, zachovania
ich rekreačného charakteru (individuálna chatová zástavba) a dodržania cieľovej funkcie
rekreačno-lesnej krajiny ako špecifického spôsobu zástavby rekreačného lesa (rozvoľnená
zástavba) s dôrazom prírodoochrannú funkciu.
· Prípadnú novú výstavbu realizovať so zachovaním drobného merítka zástavby a výškovej
hladiny maximálne jedného nadzemného podlažia s využitím podkrovia a vo väzbe na
existujúcu zástavbu.
· Neoplocovať pozemky.
· Likvidáciu odpadov z týchto prevádzok objektov riešiť environmentálne vyhovujúcimi
technológiami, ktoré sú preukázateľne funkčné v horskom prostredí. V prípade ak nie je
možné iné riešenie ako použitie suchých WC je potrebné ich po naplnení pravidelne
prekladať a zabezpečiť dezinfekciu vhodným prípravkom, šetrným k okolitému
prírodnému prostrediu.
Cieľový stav:
Ekologicky stabilné lesné ekosystémy s prirodzenou biodiverzitou, prírode blízke
zloženie drevín, vrstevnatosť porastov, veková a priestorová diferenciácia lesných porastov,
zachovanie zamokrených až podmáčaných lesných spoločenstiev, udržanie minimálne
súčasnej rozlohy rašelinných a lúčnych biotopov, environmentálne vyhovujúca prevádzka
objektov každého druhu, environmentálne prijateľný funkčný systém dopravy.
Zakázané činnosti v podzóne zóne C1:

a) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie
vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra slúžiaceho na
obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomníkovi) pozemku;
b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky mimo vyznačenej cyklotrasy;
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka,
táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb.
Zákaz neplatí:
- na pohyb v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva, na
pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz
- na vyhradených miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí všeobecne záväzným
právnym predpisom
- na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku Tatranského národného parku;
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,
lyžovať vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné
športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce;
organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti
prístupné spoločenské podujatie;
e) používať zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;
f) rozširovať nepôvodné druhy
g) zbierať rastliny vrátane ich plodov;
h) organizovať spoločné poľovačky;
i) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
Činnosti na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody:
a) zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom,
ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný
uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie
ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie
poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné
revitalizačné opatrenia, je povinný nahradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu;
b) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia
obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na
poľnohospodárskej pôde;
c) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou
činnosti
povoľovanej podľa osobitných predpisov;
d) výstavbu lesných ciest a zvážnic;
e) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice;
f) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat 48) na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať
veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu;
g) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy;
h) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;

vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného
záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
i) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce;
k) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho
plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
l) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka;
m) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj
akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule;
n) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok,
priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej
činnosti;
o) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia;
p) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
r) vykonávanie technických geologických prác;
Podzóna C2
Návrh manažmentových opatrení a zásad starostlivosti:
Lesné biotopy:
· Zosúladenie činností spojených s cestovným ruchom so starostlivosťou o lesné biotopy,
zabezpečenie úloh vyplývajúcich s LHP (zabezpečenie prístupu k lesným porastom,
odstraňovanie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí a majetku)
· Spracovanie kalamitnej drevnej hmoty a opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
zabezpečovať podľa Smerníc a pokynov LVÚ Zvolen a usmernenia ŠOP SR Správa
TANAP.
· Vylúčiť celoplošné používanie insekticídov.
· Zabezpečiť včasné spracovanie podkôrnikovej kalamity.
· Permanentný monitoring zdravotného stavu lesných ekosystémov.
· Zabezpečiť výber a použitie šetrnej technológie ťažby dreva a zalesňovacích postupov s
dôrazom na minimalizovanie poškodenia pôdneho a vegetačného krytu a znečistenia
prírodného prostredia, v maximálnej miere zachovať trvalosť a permanentnosť plnenia
funkcií lesných ekosystémov.
Nelesné biotopy:
· Zabezpečiť manažment nelesných biotopov (pravidelné kosenie, mulčovanie)
· Zabezpečiť asanačno-regulačné zásahy na lokalitách ohrozených eróziou, zabezpečenie
vhodného druhového zloženia
Rastlinstvo a živočíšstvo:
· Starostlivosť o ohrozené druhy rastlín a živočíchov zabezpečiť vhodnými
manažmentovými opatreniami prípadne prostredníctvom osobitných programov záchrany.

·

Odstraňovať invázne druhy rastlín (mechanická likvidácia - kosenie, vysekávanie,
vykopávanie, chemická likvidácia – herbicídmi, ktoré preukázateľne nepoškodzujú a
negatívne neovplyvňujú okolité prírodné prostredie).

Regulatívy v podzóne C2
Cestovný ruch, turistika, šport:
· Existujúce alebo nové zjazdové trate je možné rozšíriť v pásme kosodreviny max. do 40
šírky v lesnom stupni max. do 50 m šírky
· Rozmiestnenie a počet horských dopravných zariadení je nutné viazať na disponibilnú
kapacitu existujúcich zjazdových lyžiarskych tratí. Únosnosť zjazdových tratí: 25 lyžiarov
na hektár.
· Stavebnú činnosť obmedziť na rekonštrukcie a udržiavacie práce, ktoré smerujú ku
skvalitneniu technického, technologického a hygienického vybavenia v existujúcich
objektoch služieb pre návštevníkov (vrcholové stanice a medzistanice, stravovacie
a hygienické zariadenia, chaty) a líniových stavieb (zasnežovanie, lyžiarske dopravné
zariadenia) s cieľom dosiahnutia environmentálne vyhovujúcej prevádzky.
· Prevádzkovateľ lyžiarskych zjazdových tratí je povinný zabezpečiť sezónne (zimné)
vyznačenie zjazdoviek tak, aby znemožnilo prechod lyžiarov do chráneného územia
a usmernilo pohyb lyžiarov len po vyznačených lyžiarskych tratiach ako aj údržbu
zjazdových tratí mimo sezóny, zameranú na protierózne opatrenia a úpravu trate
vhodnými technológiami.
· Vylúčiť využívanie lyžiarskych tratí na iné využívanie (napr. letné adrenalínové športy,
horské bicykle,....),
· Letné turistické aktivity (ak sú súčasťou lyžiarskej trate) usmerniť len po značených
turistických chodníkoch. Povolené aktivity sú uvedené v Návštevnom poriadku TANAPu
· Realizácia osvetlenia zjazdových tratí a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a
hlukové efekty nie je prípustná.
· Zabezpečiť protierózne opatrenia a úpravu trate vhodnými technológiami tak, aby sa
predišlo degradácii pôdneho a vegetačného krytu.
· Realizovať plán vegetačných úprav zjazdoviek s cieľom maximálnej eliminácie rizika
erózie a eliminácie negatívneho pôsobenia v diaľkových pohľadoch.
· Zabezpečiť monitoring stavu pôdneho krytu, eróznych procesov a stavu vegetácie.
Pravidelná kontrola inváznych druhov
· Zabezpečiť monitoring znečistenia odpadkami a znečisťujúcimi látkami
· Usmernená športová a turistická činnosť v zmysle Návštevného poriadku TANAP-u.
· Turistika len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch.
· Cykloturistika len po vyznačených cykloturistických trasách.
· Letné turistické aktivity len po značených turistických chodníkoch (ak sú súčasťou
lyžiarskej trate).
· V odôvodnených prípadoch (programy záchrany kriticky ohrozený druhov, bezpečnosť
návštevníkov) je možné presmerovanie alebo zrušenie častí existujúcich chodníkov.
Cieľový stav:
Zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v súlade s trvalo udržateľným rozvojom Tatier
a podhoria.

Zakázané činnosti v podzóne C2:
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie
vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra slúžiaceho na
obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomníkovi) pozemku;
b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky mimo vyznačenej cyklotrasy;
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka,
táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb.
Zákaz neplatí:
- na pohyb v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva, na
pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz
- na vyhradených miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí všeobecne záväzným
právnym predpisom
- na vyhradených miestach podľa Návštevného poriadku Tatranského národného parku;
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb
e) používať zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;
f) rozširovať nepôvodné druhy
g) zbierať rastliny vrátane ich plodov;
h) organizovať spoločné poľovačky;
i) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
Činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
a) zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom,
ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný
uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie
ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie
poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné
revitalizačné opatrenia, je povinný nahradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu;
b) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia
obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na
poľnohospodárskej pôde;
c) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou
činnosti
povoľovanej podľa osobitných predpisov;
d) výstavbu lesných ciest a zvážnic;
e) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice;
f) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat 48) na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať
veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu;
g) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy;
h) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;
vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného
záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;

i) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce;
k) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho
plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
l) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka;
m) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj
akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule;
n) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok,
priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej
činnosti;
o) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia;
p) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
r) vykonávanie technických geologických prác;
D zóna:
Cieľom ochrany zóny D je zachovanie charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými
formami osídlenia. Zóna D sa člení na priestory, kde sa nachádzajú prevažne brehové porasty
a sprievodná vegetáciu pozdĺž vodných tokov – hydrické biokoridory; plochy LPF
s charakterom lesných porastov, plochy sídelnej zelene a intenzívne zastavané plochy.
Základné odporúčania:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Zachovanie brehových porastov v max. možnej miere ako sprírodňujúcich prvkov a
ekologicky významných prvkov v sídle, ktoré plnia renaturalizačnú, melioračnú a
asanačnú funkciu v urbanizovanom prostredí.
Ponechanie max. množstva vzrastlých stromov
Výrub brehových porastov obmedziť len na nevyhnutné odstránenie zárastov v
prietokovom profile vodného toku. v súvislosti so starostlivosťou o koryto vodného
toku v zmysle zákona o vodách.
Odstraňovanie veľmi poškodených a mŕtvych jedincov, vzhľadom na lokalizáciu v
zastavanom území.
Pri uskutočňovaní údržby toku je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek
negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širokého okolia, resp.
vylúčenie nežiaducich zásahov v okolí toku.
Ochrana vodných tokov pred znečistením.
Ochranné pásmo významných tokov je 15m od brehovej čiary toku po oboch stranách
z dôvodu ochrany brehovej a sprievodnej stromovej a krovitej vegetácie a z dôvodu
eliminácie vplyvov prírodných disturbancií v zátopovom území. V tomto
vymedzenom ochrannom pásme je možné umiestniť len prvky drobnej architektúry a
informačného systému (lavičky, smerové informačné tabule,...).
Plochy s charakterom lesných porastov je potrebné zachovať v max. možnej miere,
vylúčiť akýkoľvek záber týchto plôch výstavbou.
Na lesných plochách doplniť vegetáciu a celkovo revitalizovať parkové priestranstvá.
Nepravidelnou mozaikou lúčnych a lesných spoločenstiev vytvoriť vhodné
krajinársko-estetické podmienky pre návštevníkov. Rozmiestnenie drevín v hlúčikoch

·

aj jednotlivo (solitéry).
Na plochách s charakterom lesných porastov odporúčame prebudovať štruktúru
a drevinové zloženie súčasných lesných porastov s cieľom zabezpečiť plnenie
liečebno-rehabilitačnej, kúpeľnej a rekreačnej funkcie.

