Režim zón národních parků (§18a), zákon č. 114/1992 Sb.
Zóna
Zóna přírodní
lze provádět pouze opatření, která nejsou
v rozporu s cílem zóny, výjimečně lze
provádět i jiná opatření, je-li to nezbytné z
důvodu ochrany životů a zdraví osob,
ochrany majetku nebo ochrany přírody →
(ochranou majetku mimo jiné rozumíme i
opravu či výměnu rozvodů vody, elektřiny,
popř. plynu, vodárenských zařízení,
údržbu a opravu horských chat a jejich
nezbytného současného zázemí)

Zóna přírodě blízká
lze provádět pouze zásahy, které nejsou v
rozporu s cílem ochrany této zóny

Zóna soustředěné péče o přírodu
lze provádět pouze zásahy, které nejsou v
rozporu s cílem ochrany této zóny

Možná opatření

Příklady, poznámky

a) zásahy proti šíření geograficky nepůvodních druhů organismů →
b) hašení požárů a provádění preventivních opatření proti vzniku lesních
požárů podle zákona o požární ochraně
c) odstraňování nepotřebných staveb
d) regulace početních stavů spárkaté zvěře
e) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků na turistických trasách →
f) údržba základní cestní sítě stanovené zásadami péče o národní park →
g) zásahy za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů rostlin
nebo živočichů →
h) monitoring nebo výzkum, který nemění přírodní prostředí
i) údržba vyznačených turistických nebo cyklistických tras →
j) jednorázová obnova nebo zlepšení přirozeného vodního režimu →

likvidace šťovíku, křídlatky, bolševníku atd.

možno provádět opatření uvedená pro zónu přírodní ↑
plus opatření k podpoře přirozené ekologické stability anebo přirozené
biologické rozmanitosti ekosystémů, revitalizační opatření a opatření na
ochranu lesa

rozumí se šetrné, extenzivní či maloplošné zásahy v lesích,
včetně zásahu proti kůrovcovitým s cílem vylepšení stávající
biologické rozmanitosti a struktury těchto porostů a
podpory působení přírodních procesů (přirozená obnova
lesa, věkové a prostorové rozrůznění)

možno provádět opatření uvedená pro zónu přírodní ↑↑ a zónu přírodě
blízkou ↑
plus opatření na obnovu nebo zachování ekologické stability a biologické
rozmanitosti ekosystémů a opatření na obnovu nebo zachování biotopů a
populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů

na loukách se rozumí jejich běžné obhospodařovaní dle
charakteru louky (kosení, pastva, vláčení, výřezy stromů
atp.); v lesích může jít o lesnické zásahy vyšší intenzity a
rozsahu, včetně zásahu proti kůrovcovitým, jejichž cílem je
postupná přestavba a zvýšení stability lesních porostů
(směrem k smíšeným a listnatým lesům) a obnova jejich
přirozeného druhového složení, věkové a prostorové
struktury

preventivní kácení stromů, u kterých hrozí pád; zajištění
břehů vodních toků, u nichž prochází cesta atd.
vymezení základní cestní sítě bude konzultováno
s jednotlivými obcemi v rámci přípravy zásad péče
zřízení tetřívčích center, odstranění nepůvodní kleče
z výsadeb, pokud ohrožuje vzácnou květenu atd.
včetně dílčích a generálních oprav
odstranění odvodnění v původně podmáčených lesích

Zóna kulturní krajiny
jedním z předmětů ochrany parku jsou biotopy NATURA
lze provádět pouze opatření nebo zásahy,
2000, včetně smilkových (prioritní stanoviště 6230*),
které neohrožují předmět ochrany
podhorských (stanoviště 6510) a horských luk (6520), které
národního parku a naplňování cílů
nesmějí být ani v zóně kulturní krajiny ohroženy
ochrany národního parku
Na územích zařazených do zóny přírodní, zóny přírodě blízké nebo zóny soustředěné péče o přírodu podle § 18 odst. 3 (tzv. arondace) se neuplatní režim zón a lze na nich realizovat
opatření nebo zásahy, které neohrožují předmět ochrany národního parku a naplňování cílů ochrany národního parku; jedná se převážně o arondované přístupové cesty, které
procházejí zónou přírodní a přírodě blízkou, aby byla umožněna jejich údržba a oprava (totéž platí např. pro patky lanovek)
Základní ochranné podmínky stanoví §16 a bližší ochranné podmínky §16b (nesouvisí se zonací, ale vymezením zastavěných území a zastavitelných ploch); výjimky řeší §43

