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Abstract: Core areas modelling in small-scale protected areas in National Park Malá 

Fatra. The research objective was to evaluate buffer zones and core areas of protected 

areas of Krivanska Mala Fatra. The research was performed in 27 areas (mostly 

natural preserve areas and national nature preserve areas) and the information was 

processed in GIS applications all together with cartographic data. Simulation was used 

to identify the core areas in in distance of 100, 200 and 300 m inside from the protected 

area border. It was confirmed that shape, size and position of protected area in Mala 

Fatra does not enable suffiecient protection of areas.  
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ÚVOD 

 

Štruktúra a tvar chráneného územia úzko súvisia s kvalitou ochrany 

prírody vnútri územia. V rámci chráneného územia je možné vyčleniť jadrové 

územie/zónu (core area), ktorého primárnym poslaním je trvalé zachovanie 

prírodných ekosystémov. Jadrová zóna zahŕňa prísne chránené miesta pre 

ochranu biologickej diverzity, monitorovanie minimálne narušených 

ekosystémov a uskutočnenie nedeštruktívneho výskumu a iného využitia s 

malými dopadmi (Eliáš 2000). Toto jadro spravidla obklopuje nárazníková zóna 

(buffer zone) tvorená prirodzenými a prírode blízkymi ekosystémami. Turistické 

a iné aktivity by aj tu mali byť podriadené požiadavkám ochrany prírody. 

Rezervácia má byť projektovaná v súlade s prioritným predmetom ochrany, pre 

ktorý vznikla. Plocha má mať dostatočnú veľkosť a vhodný tvar na to, aby 

umožnila životaschopnosť populácií, ktoré sú kľúčovými druhmi.  

Keďže viaceré činnosti zakázané v samotnom chránenom území je možné 

vykonávať v jeho okolí (v nižšom stupni ochrany), je možné predpokladať, že 

vplyv týchto činností zasahuje do istej vzdialenosti od hranice aj do vnútra 

chráneného územia. Plocha chráneného územia (jadrové územie) bez vplyvu 

vybranej ľudskej činnosti tak môže byť v skutočnosti oveľa menšia. 
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Rozhodujúcim faktorom, od ktorého závisí podiel jadrového územia na celej 

ploche, je tvar územia. 

Pri nedostatočnej veľkosti a nevhodnom tvare chráneného územia je 

problematické uplatňovanie obmedzení vyplývajúcich napr. zo stupňov ochrany 

v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny. Ohrozenie územia 

vplyvmi pochádzajúcimi z činnosti za jeho hranicami sme modelovali pomocou 

aplikácií GIS pre možný vplyv takejto činnosti do vzdialenosti: 100, 200 a 300 

metrov. Pre zvolené vzdialenosti sme identifikovali územie nezasiahnuté 

vplyvom činnosti, t. j. jadrové územie (core area). Záujmovým modelovým 

územím je Národný park (NP) Malá Fatra vrátane ochranného pásma, ako aj 

chránené územia v NP. Pre zjednodušenie je v príspevku používaný pojem 

maloplošné chránené územia (MCHÚ) pre všetky chránené územia okrem NP, 

t. j. národná prírodná rezervácia (NPR), prírodná rezervácia (PR), prírodná 

pamiatka (PP), chránený areál (CHA). 

 

 

METODIKA 

 

Základnými dátovými vrstvami pre prácu v geografickom informačnom 

systéme (GIS) boli vrstvy hraníc MCHÚ, NP Malá Fatra a jeho ochranného 

pásma. Pri časti úloh boli ako podklad využité orto-foto snímky. Údaje o 

rozlohe a obvode MCHÚ boli prevzaté z GIS vrstiev Správy NP Malá Fatra. 

Grafické údaje boli zanesené do mapy (GIS) v softvéri ArcView 3.3, s využitím 

nadstavby Patch Analyst 4 (Rempel 2008).  

Nadstavbou softvéru Patch Analyst 4 boli modelované jadrové územia 

MCHÚ, resp. ohrozenie územia vplyvmi pochádzajúcimi z činnosti za jeho 

hranicami. Pri zisťovaní potenciálneho ovplyvnenia plochy MCHÚ aktivitami 

za ich hranicami sme vychádzali z predpokladu, že aktivita sa vykonáva tesne 

za hranicou MCHÚ. Vplyv takejto činnosti sme modelovali pre 3 rôzne 

vzdialenosti: 100 m, 200 m a 300 m od hranice dovnútra MCHÚ 

Údaje z dát spracovaných v GIS (typy hraníc, modelové jadrové územia, 

vlastnosti metriky území) boli exportované do mapových výstupov a 

tabuľkového procesora, následne boli ďalej spracované štatistickými metódami.  

V prípade, že 2, resp. 3 MCHÚ ležia vedľa seba a sú prepojené súvislým 

územím na vzájomnej hranici (tvoria kompaktné pásmo s rovnakým stupňom 

ochrany a nie je medzi pásmo s nižším stupňom ochrany), posudzovali sme ich 

ako jeden celok so spoločným jadrovým územím – toto bol prípad území: 

- NPR Krivé + NPR Starý hrad + NPR Hrádok, 

- NPR Šútovská dolina + NPR Šrámková.  

V hodnotení nie sú zahrnuté MCHÚ relatívne malých rozmerov, ani 

MCHÚ pozdĺžneho tvaru (u ktorých už pri zohľadnení zóny 100 m vplyvu pre 

ich malú rozlohu, resp. pozdĺžny tvar nemôže byť vyčlenené jadrové územie). 

Zlúčené územia (NPR Krivé + NPR Starý hrad + PR Hrádok, a NPR Šútovská 

dolina + NPR Šrámková) boli posudzované ako celky, pre ktoré bol na základe 
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celkovej rozlohy určený index tvaru, ktorý bol potom porovnaný s plochami 

modelových jadrových území.  

 

 

VÝSLEDKY 

 

Pri predpoklade, že MCHÚ je ovplyvňované vonkajšou činnosťou do 100 

m od hranice smerom dovnútra, vznikajú v záujmových MCHÚ jadrové územia 

zaberajúce 16 až 72 % plochy rozlohy MCHÚ.  

Pri predpoklade, že MCHÚ je ovplyvňované vonkajšou činnosťou do 200 

m od hranice smerom dovnútra, vznikajú u záujmových MCHÚ jadrové územia 

zaberajúce 4 až 50 % plochy rozlohy MCHÚ, pričom jadrové územie u PR Pod 

Rígľom nemôže byť vytvorené.  

Pri predpoklade, že MCHÚ je ovplyvňované vonkajšou činnosťou do 300 

m od hranice smerom dovnútra, vznikajú u záujmových MCHÚ jadrové územia 

zaberajúce 3 až 43 % plochy celkovej rozlohy záujmových MCHÚ, jadrové 

územie u 3 MCHÚ nemôže byť vytvorené. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1: Ukážka zón vybraných MCHÚ s potenciálnymi vplyvmi aktivít zvonku územia 

– zóny od hraníc do vnútra územia a jadrové územie vo vzdialenosti 300 m od 

hranice územia (sprava: Veľká Bránica, Prípor, Suchý, dole Kľač. Magura, 

vľavo Starý hrad + Krivé + Hrádok) 
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Tab. 1:  Podiel plôch modelových jadrových území na celkovej rozlohe MCHÚ 

(rozloha a obvod základného územia boli zadané podľa GIS-vrstvy, ŠOP SR, 

2008) 

 

 

Názov 

chráneného 

územia 

Rozloha 

Index 

tvaru 

územia 

Podiel plochy jadrového územia  

na rozlohe MCHÚ (v %), ak je jadrové 

územie určené vzdialenosťou  

od hranice MCHÚ väčšou ako: 

100 m 200 m 300 m 

1 Chleb 4261135 2,717 59 28 7 

2 
Kľačianska 

Magura 
2232948 1,521 67 39 17 

3 
Krivé + Hrádok + 

Starý hrad 
3028305 1,894 65 39 18 

4 Minčol 995203 1,667 52 20 3 

5 Paráč 461024 1,479 36 4 0 

6 Pod Rígľom 142368 1,358 16 0 0 

7 Prípor 2758125 1,447 72 50 31 

8 Rozsutec 8578812 2,575 72 50 33 

9 Sokolec 1895489 1,839 57 26 8 

10 Suchý 4306582 2,035 70 44 23 

11 Šíp 3039696 1,725 68 42 23 

12 
Šrámková + 

Šútovská dolina 
7728807 2,092 77 58 43 

13 Tiesňavy 4854413 1,916 71 47 27 

14 Veľká Bránica 3348666 1,893 67 40 18 

15 Veľká Lučivná 673146 1,554 40 5 0 

 

 

Podľa korelačnej analýzy existuje lineárna závislosť medzi rozlohou 

MCHÚ a podielom jadrového územia na celkovej ploche MCHÚ, pričom táto 

závislosť je najsilnejšia pri posudzovaní modelového jadrového územia 

vzdialeného 300 m od hranice MCHÚ.  

Predpoklad vplyvu činností v okolí MCHÚ na procesy v ňom je silnejší u 

MCHÚ, ktoré ležia mimo NP a jeho ochranného pásma, nakoľko sú ich 

ochranné pásma obklopené územím so všeobecným, prvým stupňom ochrany, v 

ktorom sa môže rozvíjať viac činností ako v NP, resp. ochrannom pásme NP. 

Modelové jadrové územia podľa vzdialeností od hraníc MCHÚ 

nezohľadňujú prítomnosť disturbancií vo vnútri územia. Po zohľadnení tvaru, 

polohy území a rušivých činností v nich je možné o reálnom jadrovom území 

málo pozmenenom ľudskou činnosťou hovoriť len u nasledovných MCHÚ: 

NPR Krivé + PR Hrádok + NPR Starý hrad, NPR Minčol, NPR Prípor, NPR 

Sokolec, NPR Šrámková + NPR Šútovská dolina. Čiastočne (v určitých častiach 

NPR, resp. len mierne rušené ľudskými aktivitami) sú jadrové územia 

identifikovateľné aj v NPR Kľačianska Magura, NPR Starý hrad, NPR Suchý, 

NPR Šíp, NPR Tiesňavy a NPR Veľká Bránica.  
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DISKUSIA 

 

Priama závislosť medzi rozlohou MCHÚ a podielom jadrového územia 

na celkovej ploche MCHÚ dokazuje potrebu navrhovania rezervácií s veľkou 

rozlohou, a to najmä pri ochrane lesných spoločenstiev, ktoré sú citlivejšie na 

prítomnosť jadrovej zóny. Z tohto pohľadu je pozitívom prítomnosť jadrového 

územia u tých MCHÚ v Malej Fatre, ktoré sú zriadené najmä na ochranu 

lesných spoločenstiev. Stanovené vzdialenosti 100, 200 a 300 m pre určenie 

jadrového územia sú len modelové, skutočný dosah pôsobenia vplyvu je 

individuálny. Podľa terénnych pozorovaní môže mať dosah rôznu intenzitu, a 

môže dosahovať aj väčšiu vzdialenosť, napr. svetelné znečistenie z okolia Chaty 

Vrátna zasahuje do NPR Chleb miestami aj viac ako 400 m, znečistenie hlukom 

z cestnej komunikácie Zázrivá – Párnica je v NPR Sokolec zaznamenávané aj 

vo vzdialenosti 500 m od hranice MCHÚ, a pod. Skreslenie hodnôt môže byť 

spôsobené nepresným stanovením hranice, resp. neexistujúcim geodetickým 

zameraním väčšiny MCHÚ, z čoho vyplýva možný posun hranice v teréne až o 

desiatky metrov oproti mapovým podkladom. Pozorovanie vplyvov 

presahujúcich hranicu bolo v teréne sťažené aj nedostatočným značením hraníc 

MCHÚ. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že súčasný tvar, veľkosť a poloha 

chránených území neumožňuje ich dostatočnú ochranu podľa stupňov ochrany v 

zmysle platnej legislatívy. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov vymenúva činnosti, ktoré je zakázané vykonávať v 

jednotlivých stupňoch ochrany. MCHÚ je obklopené územím, ktoré má stupeň 

ochrany o jeden nižší ako MCHÚ, a v ktorom je možné vykonávať činnosti, 

ktorých prítomnosť nie je žiaduca v samotnom MCHÚ. Ak je však rušivá 

činnosť vykonávaná blízko za hranicou MCHÚ, je možné predpokladať, že ňou 

bude ovplyvnená aj časť MCHÚ. Neovplyvnenú plochu je možné považovať za 

jadrové územie. Pomer plochy MCHÚ ovplyvnenej činnosťou a plochy 

jadrového územia v rámci celkovej rozlohy MCHÚ závisí od tvaru a veľkosti 

územia. Jadrové územia sú modelované pri potenciálnom vplyve rušivých 

aktivít do vzdialenosti 100, 200 a 300 metrov od hranice do vnútra územia. Pri 

takýchto modelových situáciách si významnejšie jadrové územie zachováva len 

niekoľko zo skúmaných MCHÚ. V situácii, keď sú MCHÚ v NP Malá Fatra a 

jeho ochrannom pásme ostrovmi (plôškami) intenzívnej ochrany prírody v 

území s nižším stupňom ochrany, nie je možné eliminovať vplyv okolia 

(matrice) tak, aby bol v týchto MCHÚ (pri ich tvare a veľkosti) skutočne 

bezzásahový režim a územia boli bez vplyvu nežiaducich činností.  

 

 

ZÁVER 

 

Zóny ovplyvnené možnými disturbanciami z okolia MCHÚ boli 

identifikované modelovaním jadrového územia (core area). Pre MCHÚ boli 

modelované jadrové územia vo vzdialenosti 100, 200 a 300 m od hranice 
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územia. Podľa korelačnej analýzy existuje významná závislosť medzi rozlohou 

MCHÚ a podielom jadrového územia na celkovej ploche MCHÚ. Veľkosť 

územia súvisí aj so schopnosťou biotopov odolávať vplyvom matrice. Ako 

uvádzajú Maiorano et al. (2008), potenciál chráneného územia spomaliť 

degradáciu a podporiť obnovu biotopov je závislý od veľkosti územia; malé 

územia sa ľahšie približujú vlastnostiam matrice. Aj preto je najmä u malých 

území potrebné venovať pozornosť matrici, krajine obklopujúcej chránené 

územie. 

Ochrana biodiverzity postavená na ekologických princípoch síce aplikuje 

všeobecné princípy, ale nevyhnutný je individuálny prístup ku každému 

chránenému územiu, založený na dobrom poznaní terénu, histórie a 

ekologických procesov ekosystémov územia, s ohľadom na prostredie za 

hranicami chráneného územia. 

 

 

LITERATÚRA 
 

Eliáš P. 2000. Ochrana biodiverzity (Terminologický slovník). SPÚ Nitra, 75 p. 

Maiorano L., Falcucci A., Boitani L. 2008. Size-dependent resistance of protected areas 

to land-use change. Proceedings of the Royal Society 275, pp. 1297-1304. 

Rempel R. 2008. (http://flash.lakeheadu.ca/~rrempel/patch/index.html), Patch analyst. 

Centre for Northern Forest Ecosystem Research, Lakehead University Campus, 

Thunder Bay, Ontario. 

Rezervačné knihy chránených území 2008. Depon in: ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, 

Varín.  

ŠOP SR 2008. Grafický materiál (GIS–vrstvy) a databázy k chráneným územiam. Depon 

in: ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Varín.  

Zákon NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

 


