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Národní parky jako kategorie 

 



  

 

První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny  v  
Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Nejstarší přírodní rezervace  v Evropě chráněná zákonem:  

Fontainebleau u Paříže (1872) 

  

 



  

První národní park (1872 Yellowstonský NP). 

- rozloha 8987 km² na území Skalnatých hor 

- založen 1872 presidentem USA Grantem 



Management kategorie chráněných území dle IUCN 

Nárůst během 20. stol. 

 



Chráněná území 

 
 



WDPA 
• April 2016 :  A total of 217,155 designated protected areas  

• from 244 countries and territories  

• 202,467 terrestrial and 14,688 marine.  

• These include:  all protected areas designated at a national 
level,  

• those under regional agreements (e.g. Natura 2000 network),  

• and those under regional and international conventions or 
agreements (e.g Natural World Heritage sites).  

•   



 



 



WDPA 
Co rozumíme chráněným územím 

 

 

 

 
Chráněné území je „jasně definovaný geografický prostor, který je uznaný, 

specializovaný a o který se pečuje – prostřednictvím právních nebo jiných 
účinných prostředků – tak, aby dlouhodobě zajišťoval ochranu (uchování) 
přírody spolu se souvisejícími ekosystémovými službami a kulturními 
hodnotami.“ 



WDPA 

 

 

 

 

 



 



 



 



3 úrovně 

• globální 

• evropská (EU) 

• národní 



Globální úroveň 
• Biosférické rezervace MaB UNESCO 

• Geoparky UNESCO 

• Světové dědictví UNESCO 

• Ramsarské lokality (UNEP) 

 

• IBA 

• IPA 

• KBA 

• IUCN categories 

 



Globální a pan-evropská úroveň 
• UNEP (CBD: Aichi targets, Ramsar: rasmar 

sites, WCMC-UNEP: WDPA) 

• UNESCO (WH, Geopark, MaB: Biosphere 
Reserves) 

• IUCN (KBA, management categories, Green 
List) 

• Council of Europe (Bern Convention: Emerald 
Network, PEEN-dříve EECONET) 

• Europarc Federation 

• PanParks – European Wilderness Society 

 



Seznamy CHÚ 
 

První vydání  United Nations List of 
National Parks and Equivalent 
Reserves – 1961/62 – 1. World 
Conference on National Parks, 
Seattle, USA, 1962  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• „Studie posouzení potenciálu a vhodnosti nominace přírodních 
památek České republiky“ (Härtel et Sukeníková, eds., 2010), kterou 
na základě zadání MŽP zpracovala Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR.  



• „Studií posouzení potenciálu a vhodnosti nominace přírodních památek České 
republiky“ (Härtel et Sukeníková, eds., 2010), kterou na základě zadání MŽP 
zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  



 

UNESCO World Heritage Site ? 
- srovnání se světem ? 

- návštěvnost ? 

- slučitelnost konzervativní ochrany s rekonstrukčním managementem ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expert mission by prof. Williams (New 

Zealand), September 2014 

 

 REPORT ON THE SUITABILITY OF 
BOHEMIAN-SAXON SWITZERLAND 

FOR WORLD HERITAGE 
NOMINATION 

Paul Williams  

1 Background 

The mission was undertaken at the 
request of the Czech Ministry for the 

Environment. 

The principle purpose was to 
consider whether or not Bohemian-

Saxon Switzerland has a realistic 
chance of success if it were 

nominated for natural World 
Heritage under criterion viii. 



world heritage outlook osipova 

 



 



 



• Geopark Český ráj 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Man and Biosphere – program UNESCO 

Biosférické rezervace UNESCO: 

zonace: 

- jádrová zóna: nenarušené ekosystémy 

- nárazníková zóna: tradiční lidské činnosti 

- přechodová zóna: trvale udržitelné využívání území (selektivní těžby apod.) 

  



 



 



Important Plant Areas v ČR:  

Botanicky významná území 

kritéria: červené seznamy, endemity, Bernská konvence 
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Historical background 

First transboundary protected area: 

1932 Pieniny nature reserve (today a national park) between 
Czechoslovakia (today Slovakia) and Poland 



Historical background 

 
 
 

Challenging time: 90th of the 20th century 

Political changes: End of the iron-curtain 

Splitting to smaller countries (Czechoslovakia, Yugoslavia, USSR) 



 
 
 

Political changes in 1990th 
Mutual support  through establishment of new NP: 
- 1990 Saxon Switzerland (Sächsische Schweiz) NP 
 
 
 
 
 
 
 
- 2000 Bohemian Switzerland (Böhmische Schweiz) NP 
 
 



 
 
 

Mutual support through establishment of new NP: 
- 1991 Podyjí NP (CZ) 
 
 
 
 
 
 
 
-2000 Thayatal NP (A) 
 

 
 



 

Krkonošský národní park (1963): 36 300 ha 

Karkonoski park narodowy (1959): 5 580 ha  

 
 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik56a88pnPAhXFtRQKHfOhAZAQjRwIBw&url=http://wyszedlzdomu.pl/karkonosze-z-lotu-ptaku-wyjatkowa-galeria/&psig=AFQjCNFm4SUMa72qnfhgtF41ui8Ge7TktA&ust=1474321690588866


 

Národní park Šumava (1991): 69 030 ha 

Nationalpark Bayerischer Wald (1970): 24 250 ha  
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Národní park Podyjí (1991): 6 259 ha 

Nationalpark Thayatal (2000): 1 330 ha  
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Národní park České Švýcarsko (2000): 8 000 ha 

Nationalpark Sächsische Schweiz (1990): 9 350 ha  
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http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks 

The way to TransParcNet 
Europarc Expertise Exchange Project 

In the frame of EEE TB working group was established and the group developed 
their basic standards for certification of TB cooperation. 

 

Transboundary Parks - 

Following Nature‘s Design 

 

1st certified parks: 

Neusiedler See National Park 

 (Austria) and  

Fertö-Hansag National Park  

(Hungary) 

 

 

 

 



 
 
 

TransParcNet: Certified parks  
 
 
1. Neusiedler See National Park (Austria) and Fertö-Hansag National Park (Hungary) 
2. Krkonoše National Park (Czech Republic) and Karkonosze National Park (Poland) 
3. Oulanka National Park (Finland) and Paanajärvi National Park (Russia) 
4. Maas-Schwalm-Nette Nature Park (Germany/Netherlands) 
5. Thayatal National Park (Austria) and Podyjí National Park (Czech Republic) 
6. Vätsäri Wilderness Area (Finland), Øvre-Pasvik National Park (Norway), Øvre-

Pasvik Landscape Protection Area (Norway), Pasvik Nature Reserve (Norway) and 
Pasvik Zapovednik (Russia) 

7. Prealpi Giulie Nature Park (Italy) and Triglav National Park/ Julian Alps Biosphere 
Reserve (Slovenia) 

8. Bavarian Forest National Park (Germany) and Sumava National Park (Czech 
Republic) 

9. Saxon Switzerland National Park (Germany), Bohemian Switzerland National Park 
(Czech Republic) and Elbe Sandstones Protected Landscape Area (Czech Republic) 

10. Escaut Plaines Nature Park (Belgium) and Scarpe-Escaut Regional Nature Park 
(France) 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



Very important: Formal basis of TB cooperation 
 

Example: Saxon-
Bohemian Switzerland: 

 

1991: Agreement 
between the MoE of the 
Czech Repulic and the 
MoE of Saxony about 
the cooperation in 
nature conservation  

2010: Joint Vision 

2017: Joint Strategy 

2012/2017: 
Transboundary 
Certificate 



Very different conditions for TB cooperation 
e.g. between EU + Shengen countries with almost no language barrier 
(e.g. D/NL or CZ/PL) 

or 

EU-non EU, Shengen – non-Shengen countries, visa, very different 
languages  etc.. (e.g. Ru, No, Fi)  

 



Pasvik-Inari Trilateral Park 

In total c. 1880 km2  
nature protection area 



 



 



 



 



 



 



 

Managementové kategorie chráněných území dle IUCN 
  

Kategorie I - přísná přírodní rezervace / území divočiny (Strict Nature Reserve / 

Wilderness Area)  

 

Kategorie II - národní park (National Park) 

 

Kategorie III - přírodní památka (Natural Monument) 

 

Kategorie IV - území určené k péči o biotopy a druhy (Habitat / Species 

Management Area) 

 

Kategorie V - chráněná krajina / mořská oblast (Protected Landscape / Seascape) 

 

Kategorie VI - řízené území ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource 

Protected Area) 

  

 

 



http://www.forumochranyprirody.cz/sites/default/files/zahranicni-inspirace/iucn_guidelines_final_cz.pdf 



Národní kategorie chráněných 

území vs. kategorie IUCN 

 

•původní účel kategorií IUCN: 

srovnání 

•dnes certifikace: 75% území musí 

odpovídat primárnímu 

managementovému cíli 

•problém zejména u národních 

parků: 

– NP jako nejcenější území v 

daném státu  

– vs. NP jako managementová 

kategorie 

 

 

 

 

  



 



Swiss NP, cat. 1a 

 



Gibraltar Range 
National Park: Ib 
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Nationalpark Bayerischer Wald: II 
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Příklad: cévnaté rostliny v národních parcích ČR 

 

• ve všech 4 českých NP celkem 448 druhů cévnatých 
rostlin v kategoriích C1-C3 (včetně druhů v daném NP 
vyhynulých či nezvěstných) 

• tj. 38 % druhů C1-C3 z červeného seznamu pro celou ČR 

• přestože národní parky v ČR tvoří jen cca 1,5 % rozlohy 
státu 

  

 



Kvantitativní srovnání druhové diverzity cévnatých rostlin 
českých národních parků 

• rozdíly v počtu ohrožených druhů v 
jednotlivých národních parcích (viz 
Obr. 1) 

 

• výrazně odlišné rozlohy jednotlivých 
NP (viz Obr. 2) 



Rozdíly v druhovém složení českých  národních parků v rámci 
C1-C3 druhů 

• srovnání druhového složení 

v kategoriích C1-C3 mezi 

jednotlivými národními parky 

ukázalo významné 

biogeografické rozdíly 

• z celkového počtu 448 
ohrožených druhů NP ČR:  

–    2 druhy společné všem 
NP 

(Parnassia palustris – hist., 
Dactylorhiza majalis) 

 

 

 





 

 

Managament chráněných území 

 

Divočina vs. biodiverzita 

Spontánní procesy vs. management 

 
 

 

  
 



 

Dilema 

Ochrana procesů versus 
ochrana druhů 

   
  

- není zcela nové téma 
-souvislosti s rozšiřováním EU na 
východ 
- legislativa Evropských společenství se 
začíná uplatňovat i ve státech, které 
na rozdíl 
od západní Evropy mají ještě 
nezanedbatelný  
podíl téměř nenarušené přírody nebo-
li divočiny 
-  dochází v nich k překryvu dvou 
ochranářských konceptů  

  
 



 

Dva koncepty  

ochrany přírody 

 
 

- snaha o vytváření území, ponechaných 
samovolnému vývoji (národní parky, 
některé národní přírodní rezervace i 
bezzásahová území mimo zvláště 
chráněná území) : divočina („stará“) 

 

- v evropské (a tedy i české) ochraně 
přírody se buduje na základě 
legislativy Evropských společenství 
soustava chráněných území Natura 
2000 jako koncept, jehož základem 
je udržení příznivého stavu ochrany  

 



Transboundary management of the Bohemian and 
the Saxon Switzerland National Parks 

 
Handrij Härtel 

Národní Park 
České Švýcarsko 



 

Wilderness in Europe 

 
Conference Prague 

V 2009 

 

 
3 pillars of  

„wilderness areas“  

- pristine areas  

- non-intervention areas 

- restoration areas 

 

 

Significantly broader  

than IUCN category Ib 
 

 



 



 

Co je bezzásahové území 

 

- ochrana přírody se logicky nemůže zcela vyhnout do určité míry 
arbitrárnímu rozhodnutí, které činnosti lze připustit i v územích 
ponechaných samovolnému vývoji (např. hašení požárů).  

 
- Hranice mezi přímými vlivy, které by měly být z území 

ponechaných samovolnému vývoji pokud možno vyloučeny, a 
nepřímými vlivy, které lze většinou těžko eliminovat, není 
samozřejmě vždy zcela jednoznačná. 
 

- myslivost, invazní druhy: 
V zásadě platí, že likvidace invazních druhů by neměla být chápána 

jako porušení principu spontánního vývoje, ale naopak jako 
eliminace lidského vlivu.  
 

 
 

 



 

Bezzásahová území by měla být kompaktní: NP Neuseedler See 

 
 

 
 

 



 

Bezzásahovost  by neměla být formální 

 
 

 
 

 



Kde je bezzásahový režim smysluplný ochranářský koncept a kde již 
umělým konstruktem? 10 000 ha? 

Příliš malé území, nemožnost eliminace externích vlivů (lov), 
absence významných faktorů – požáry a jiné disturbance, apod. 

 
Přípustné činnosti v územích ponechaných samovolnému 
vývoji: (metod. pokyn MŽP): 
a) protipožární ochrana 
b) údržba základní cestní sítě a stezek pro pěší, hraničního 
pásu, údržba staveb 
c) lov vybraných druhů zvěře 
d) bránění šíření invazních druhů 
e) časově omezená mechanická ochrana dříve vysazených 
listnáčů a jedle 
f) revitalizace vodního režimu 

 
 





 

 
IUCN Management categories 
Guidelines 2008 
Restoration through time-limited 
interventions to undo past damage: 
one or more interventions to 
restore damage; 
…..removal of invasive species – not 
usually suitable in strictly protected 
category Ia or Ib protected areas but 
usually suitable in other categories. 
 
2016 IUCN Wilderness Guidelines: 
Nonetheless, managers should be 
aware of the potential 
problems posed by alien and invasive 
species and take action 
to protect indigenous species 
wherever possible 

 

 





• Königsbrücker Heide 
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http://mapio.net/pic/p-104635152/
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Legislativa ES 
(Natura 2000) 

 Habitats Directive, Art. 1e 



Natura 2000 vs. přirozené procesy 

 

Primární vs sekundární habitaty 
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Naturalness concept 
• Naturalness apears a guiding concept 

throughout protected area policy 

Many dilemmas and limits 

• Influence by indigenous populations  

• the rise of non-equilibrium dynamics 

• shift from the nature balance to the flux of nature  

• deterministic models are too simple to describe the 
complexity of nature dynamics 

• stochastic processes (chance, events) play important 
role 

•  are we able to define what is natural ? 



• The concept of naturalness does not provide 
sufficent guidance for wilderness stewardship 

• Anthropogenic change is increasing in both extent 
and magnitude. 

• The managers responsible for stewarding parks 
and wilderness areas must decide whether 
respond to such changes by intervening in 
ecosystem processes 

 



Various wilderness approaches:  

 

Although there is substantial overlap among 
these approaches, each differs in its 

central emphasis 

 



Historical fidelity approach 

Restoration of altered ecosystems 

(approximations) 



Historical fidelity approach 

Challenges and questions 

• Restoration – to which period?   Leopold (1963) 
recommended that the goal of interventions should 
be recreate „the ecological scene as viewed by the 
first European visitors“ 

• Problems of historical data:  

• incompleteness  of information about the past 

• the time and space scale dependence of information 



Historical fidelity approach 
• Eradication / control of non-native species 
• White pine invasion (Pinus strobus) 

• other species: Fallopia spec., Impatiens glandulifera 



Historical fidelity approach 

• Reintroduction of regionally extinct species 
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Historical fidelity approach 
• Reintroduction of regionally extinct species 

• Simulations of no longer acting ecological 
drivers ?? 

• hunting (in case of missing predators) 

• why not simulation of missing large herbivors  



Historical fidelity approach 
• Simulations of no longer acting ecological 

drivers ?? 

• fire management (prescribed fires) 
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• can we speak about a natural process – or 
what is the sense of a „non-intervention 
regime“ when we are controlling fires in an 
area where the fire was the key ecological 
driver ? 



Hands-off (non-intervention) 
approach 

• leaving nature alone 

• no care on single species, habitat types, 
invasive species, etc. 

• preserves wilderness by restraining direct 
interventions 

• an approach well fitted to the purpose of 
nature‘s autonomy 

• Advantage: has no problems with trade-offs 
(easy to be consistent) 

 



Hands-off (non-intervention) 
approach 

Limits: 

• Can lead to completely non-natural ecosystem types: 
Is such an approach really protecting natural 
processes? (Invasive species!) 

• Can be harmful to native species (biodiversity 
protection), paradoxically wilderness area can 
become centres for spreading of invasive species 

• more feasible in large and remote areas 

 



Ecological integrity approach 
combining different approaches 

• non-intervention management 

• active management 

 

 

• All aproaches have their limits, barriers and trade-offs 

 



Conclusions 

• There are 2 basic approaches: 

• Wilderness (natural processes)  as a 
conservation goal (PA as  a large experiment 
or observation plot) 

• OR 

• Wilderness (natural processes) as a tool to 
protect ecosystems (and their biodiversity) 

 

 
• In a short-term the difference between both approaches 

can be almost unvisible, but in long-term ...! 
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new wilderness (post-mining, post-industrial sites): 
suitable for fundamental hands-off approach 

 



Why difficult trade-offs: We combine 
different approaches 

 

 

 

• Historical fidelity 
(naturalness) approach 

• restoration zone 

• reintroduction of species 

• combat invasive species 

Hands-off approach 

• non-intervention zones 
(even in modified areas) 

• no ambition to restore the 
whole park or wilderness 
area and bring all extinct 
species back 

• It is reasonable approach for the „old 
wilderness“ 

Heritage     Hands-off 

 

 

 

Different approaches in different countries (e.g. CZ vs. DE) 



Ochrana diverzity vs. ochrana procesů 

V obecné rovině rozpor mezi mezi 
ochranou biodiverzity a ochranu 
spontánních procesů 

Ochrana biodiverzity zahrnuje i ochranu 
spontánních procesů 

V praktické ochraně přírody se nelze 
vyhnout rozhodování mezi prioritami 
(ochrana druhů vs. ochrana procesů) 
tam, kde druhová diverzita je do 
značné míry výsledkem aktivních 
zásahů člověka 

Spontánní procesy mohou mít za následek 
lokální snížení druhové bohatosti (alfa 
diverzity), toto nelze vždy 
interpretovat jako negativní jev z 
pohledu ochrany přírody 



 

• uplatnění priority ochrany procesů před ochranou druhů v těchto územích by ale nemělo 
vést ke ztrátám na úrovni gama diverzity (diverzity v širším geografickém měřítku), tedy 
druhů, u nichž význam jejich výskytu v dané oblasti výrazně překračuje daný region.  

• nalezení vyvážených proporcí mezi oběma koncepty 

• promítnutí těchto proporcí do soustavy zvláště chráněných území (v širokém geografickém 
měřítku) Význam Šumavy a Bavorského lesa, Podyjí,  Krkonoše, Pískovce v rámci Střední 
Evropy 

• ! Klíčové: předmět ochrany: co a kde chceme chránit 


