
Národní park Jeseníky ? 

 

 

Stanislav Bureš,  
vedoucí Katedry zoologie a Ornitologické 
laboratoře  
Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci  
 



NPJ: pro přírodu i pro lidi 
 Návrh NPJ připravilo v r. 2009  MŽP ČR  

 Menšina CHKOJ – cca 20 % plochy  

 Celé území je v majetku státu 

 Mimo obce, mimo obydlené území 

 NPJ nebude mít ochranné pásmo = rozvoj  
    obcí podle stejných pravidel jako dosud 

 Zachování turistických stezek i  
    sportovních aktivit. Sběr lesních plodů  
    a pohyb v přírodě podobně jako dnes 

  









Už dnes je toto území  
chráněno podobně přísně 
jako v národním parku. 
 
Proč má tedy smysl zřídit 
NP ??? 



 

A) Evropsky jedinečná příroda  

B) NPJ umožní lepší praktickou péči díky: 

     - výrazně většímu množství financí,  

     - většímu počtu terénních pracovníků, 

     - vyjasnění pravomocí k území 

C) Podpora ekologicky šetrné turistky  
a návštěvnosti 

D) Podpora osvěty a informovanosti  

E) Podpora ekonomického rozvoje regionu 

 



Jak konkrétně NPJ zlepší péči o přírodu?: 

 záchrana arkto-alpínské tundry =  
    redukce borovice kleče  

 částečná obnova pastvy  

 přírodě blízké lesní hospodaření (bez  
    holosečí, šetrná lesní technika, aktivní     
    podpora přirozených a zdravých lesů) 

 záchrana vymírajících druhů = rys  
    ostrovid, tetřev hlušec, tetřívek obecný  

 více profesionálů do terénu atd. 



  
 

Podpora ekonomiky regionu a turistiky: 

 NP jsou priorita a mají větší možnosti  
    než CHKO 

 mezinárodní prestiž, zviditelnění regionu,    
    cestovní ruch 

 NP podporuje zaměstnanost místních   
    obyvatel (např. práce v lese) 

 nové finanční zdroje pro region –    
    příležitost pro obce i podnikatele 

 NP jsou velmi úspěšné při realizaci    
    projektů a získávání dotací např. z EU 

 



 

Podpora rozvoje regionu: 

 NP v ČR: realizace desítek projektů =  
 1,3 miliardy Kč z Oper. Progr. Živ. Prostředí 

 CHKOJ:  bohužel 0 Kč z OPŽP 

 NP České Švýcarsko (je 10x menší): 
provozní rozpočet 88 mil. Kč/rok a cca 50 
zaměstnanců 

 NP Krkonoše: provozní rozpočet 370 mil. 
Kč a cca 260 zaměstnanců 

 Správa CHKOJ: provozní rozpočet cca 13 
mil. Kč a 15 zaměstnanců. 

 



 

Garance kvalitního projektu NPJ: 
 

 Kvalitní návrh NPJ a jeho parametry je  
    potřeba komunikovat a garantovat 

 Komunikovat s místními lidmi a odborníky  
    na základě věcných a seriózních podkladů 

 Garantovat v Zákoně o NPJ a v  
    dlouhodobém Plánu péče o NPJ 

 Navíc ze zákona zřízení Rady NPJ = obce,  
    kraje, podnikatelé (dohled a konzultace) 

 

 



 

Myšlenka na závěr: 
 

Posuzujme záměr NPJ podle seriózních 
informací a podkladů… 

 

Děkuji  za Vaši pozornost ! 

 

 


