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NÁRODNÍ PARKY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ:

výkladní skříně přírody a krajiny
Březen 1872, kdy na návrh Kongresu Spojených států
podepsal hrdina občanské války, prezident Ulysses S. Grant
zákon o zřízení Yellowstonského národního parku,
představuje v péči o přírodní a krajinné dědictví nejen
v Severní Americe, ale i ve světě nepochybný mezník. První
chráněná území, vyhlášená s jednoznačným cílem zachovat
v nich lidmi co nejméně narušenou přírodu a krajinu, vznikla
v 30. letech 19. století. Bez výjimky se jednalo o rozlohou
malé lokality hostící přírodu splňující tehdejší značně
romantické představy o světě kolem nás (viz Nika, 34, 2, 3034, 2013).

NÁRODNÍ PARK JE V AMERICKÉM POJETÍ
PŘEDEVŠÍM PARK S MIMOŘÁDNÝM KRAJINNÝM
RÁZEM
Na rozdíl od všeobecně tradovaných názorů byl vůbec první
národní park na světě vyhlášen především pro ochranu tamějších
ojedinělých geomorfologických jevů, zejména gejzírů. Dalším
důvodem byl již tehdy pobyt v přírodě, který přestával být
výlučnou výsadou umělců nebo majetných lidí, ale postupně se
stal oblíbenou zálibou širokých vrstev obyvatelstva. Yellowstonský park byl proto zřízen pro potěchu Američanů, kteří jej od
samého začátku mohli využívat pro zábavu a rekreaci. Ostatně
tomu odpovídá i doslovný překlad nového typu chráněného území
– park určený americkému lidu.
Pozorný čtenář si jistě všiml, že ve zdůvodnění, proč byl
Yellowstonský národní park vlastně zřízen, není ani slovo o lákadlu, za kterým do kraje o rozloze 8 980 km2 na rozhraní Montany,
Wyomingu a Idaha míří tisíce návštěvníků – pozoruhodné a stále
ještě početné planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové.
V Evropě do té doby pro chráněná území nejčastěji používaný termín, rezervace, byl již použit pro indiánské obyvatelstvo, nyní
politicky korektně označované jako první národy. Po skončení
indiánských válek byli původní obyvatelé z národního parku
 První národní park na světě Yellowstonský navštívilo v roce 2012 téměř
3,5 milionu turistů. Na snímku návštěvníci pozorují u Bechler River Soldier
Station samici medvěda grizzlyho s mláďaty. Název lokality prozrazuje, že
Yellowstonský národní park zpočátku spravovala americká armáda.
 V národním parku Aso-Kudžú na japonském ostrově Kjúšú se nachází
největší aktivní sopečná kaldera na světě, jejíž obvod měří úctyhodných
110 km.

 Většina
afrických
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parků byla
vyhlášena až
po 2. světové válce. Na
snímku vjezd
do národního parku
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v jihovýchodní Keni
v roce 1948.
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vystěhováni. Obdobný model národního parku jako rozsáhlého
území bez vymezení zón s různým stupněm ochrany, s téměř
neomezeným pohybem turistů a co nejmenším osídlením lidmi se
uplatnil a uplatňuje v mnoha místech světa, zejména v Africe,
Latinské Americe a Austrálii.

EVROPA TO VIDÍ TROCHU JINAK
Také v Evropě vznikly první národní parky v člověkem poměrně
málo osídleném a tudíž dobře zachovalém prostředí. Na návrh
vědců vedených jedním ze zakladatelů ochrany přírody německým

profesorem Hugem Conwentzem vyhlásil zákonodárný sbor
Švédského království 24. května 1909 hned devět národních
parků. A právě toto datum si od roku 1999 pravidelně
připomínáme jako Evropský den parků. Jen o čtyři roky později
zřizují podle amerického, respektive švédského vzoru národní
park i ve Švýcarsku. Protože v této době žádný jiný národní park
v zemi helvétského kříže neexistoval, dostal do vínku logicky
název Švýcarský národní park.
Nicméně později se začal na našem kontinentě při vyhlašování
národních parků uplatňovat poněkud jiný přístup: může jít

 Přestože pytláci početnost slonů afrických
(Loxodonta africana) v národních parcích Západní
Tsavo a Východní Tsavo v poslední době
významně snížili, obývá dodnes tato chráněná
území celkem na 13 000 zmiňovaných
chobotnatců.
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 Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) je vůbec prvním tučňákem, se
kterým se Evropané setkali. Podél jihoafrického pobřeží dnes přežívá
v početnosti představující desetinu stavu ze začátku 20. století. Kolonii na
Boulder Beach v Simon´s Town u Kapského Města, ležící v národním parku
Tabulová hora, ohrožují i havárie tankerů.
 Část dnešního národního parku Everglades na Floridě původně pokrývaly
borové lesy, vyrůstající na mělkém suchém písku na vápencovém podkladu.
Aby se borové šišky otevřely a uvolnily semena do prostředí, musejí se ohřát
ohněm. Naopak kmeny a kořeny borovic plamenům odolávají. Proto správci
parku bory jednou za tři až sedm let záměrně vypalují.

o rozlohou menší území, v němž je návštěvnost regulována a kde
je obvykle hlavním důvodem ochrany živá složka ekosystémů
(biota). V průběhu II. světového kongresu národních parků, který
se uskutečnil právě v Yellowstonském národním parku
u příležitosti 100. výročí jeho založení, byly Mezinárodní unií
ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature,
IUCN) navrženy tak přísné podmínky pro zařazení chráněného
území do kategorie národních parků, že by je nemohla splnit žádná
evropská země se silně pozměněnou krajinou a hustým osídlením.
Pro odpor řady evropských zemí IUCN nakonec toto severoamerické chápání národního parku neprosadila.
Zejména od 50. let 20. století byly v souladu se zákonodárstvím příslušných států na všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy vyhlášeny tisíce národních parků. Podle střízlivých
odhadů dnes existuje na Zemi více než 8 000 národních parků.

NÁRODNÍ PARKY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ:
RŮZNÁ PODOBA PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
Zřizování chráněných území v různých částech světa vytvořilo
doslova přehršli nejrůznějších kategorií územní ochrany, často
s bizarními názvy. Jen Společná databáze vyhlášených území
v Evropě (Common Database of Declared Areas, CDDA) zahrnuje 685 národních kategorií územní ochrany používaných v 39
evropských zemích. Navíc se stejně pojmenovaná kategorie
chráněného území může v jednotlivých zemích významně lišit,
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a to nejen stavem přírodního prostředí, ale i péčí o ně. Historicky
podmíněnou rozmanitost národních parků ještě zvyšuje různorodost politických, právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek, v nichž ochrana přírody v jednotlivých zemích
či jejích regionech působí. Zatímco v některých národních parcích nebo v jejich částech je příroda ponechána samovolnému
vývoji, v jiných místní správci záměrně zasahují ve prospěh planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, biotopů nebo
přírodních procesů, které chceme přednostně zachovat do
budoucna.
 Po čtyřletém internetovém hlasování vybrali lidé z celého světa sedm
přírodních divů světa, mezi nimi i soustavu vodopádů Iguazú. Počet
vodopádů kolísá podle množství vody ve stejnojmenné řece mezi 150 – 300,
celkově jsou široké 4 km a padají z výšky až 90 m. Unikátní přírodní jev,
zařazený i mezi světové dědictví UNESCO, chrání národní park jak na
brazilské, tak argentinské straně.
 Prvním albánským mořským chráněným územím se v roce 2010 stal
národní mořský park Karabrunský poloostrov a ostrov Sazani, nacházející se
na jihu země. Měl by zaručit, že původní jadranské pobřeží v budoucnosti
neovlivní lidská činnost, zejména rychle se šířící zástavba.

Výsledkem je, že kupříkladu národní park v USA, Austrálii
nebo v Keni nemůžeme dost dobře srovnávat s národním parkem
v Nizozemsku nebo ve Velké Británii. V každém případě ale jsou
jmenovaná chráněná území vždy hodnotným vzorkem toho
nejlepšího, co může příroda a krajina příslušného státu stále ještě
nabídnout.

CO MAJÍ NÁRODNÍ PARKY SPOLEČNÉ
I přes neobyčejnou různorodost ve velikosti, právní úpravě,
vlastnických vztazích, určení, stupni zachovalosti přírody
a způsobu péče o ně mají národní parky ve světě až na výjimky
jediného společného jmenovatele: představují z pohledu daného
státu reprezentativní ukázku jeho nejcennějšího přírodního
a krajinného dědictví, které by mělo být zachováno i do budoucnosti. Národní parky proto bývají ve velké části světa oprávněně
chápány jako výkladní skříně přírody a její ochrany. Z tohoto
pohledu se v mezinárodním měřítku čtyři národní parky, až dosud
vyhlášené na území České republiky, rozhodně neztratí. Ale to je
již docela jiná kapitola.

 V roce 1951 byli v Kampinoském národním parku, ležícím v blízkosti
Varšavy, vysazeni z Bělověžského národního parku losi (Alces alces).
Odtud se na konci 50. let 20. století začali šířit i do tehdejšího
Československa.
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