
Rezoluce 6.035: Dodržování norem pro chráněná území v Divokém srdci Evropy 

 

VÍTAJE výzvu 15. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG 15), aby státy zajistily ochranu a obnovu 

ekosystémů, podporovaly jejich udržitelné využívání, udržitelně hospodařily s lesy a ochraňovaly 

biodiverzitu; 

 

ROZPOZNÁVAJE, že SDG 15 podporuje hlavní cíl kategorie II chráněných území IUCN, podle 

zásad schválených pátým WCC v rezoluci 5.040 Schválení a jednotné uplatňování zásad péče o 

chráněná území chránit biodiverzitu společně s její podpůrnou ekologickou strukturou a 

podpůrnými ekologickými procesy; 

 

ZNEPOKOJEN nejednotným uplatňováním těchto zásad v největší přírodní zalesněné oblasti ve 

Střední Evropě, které zahrnuje národní parky Šumava a Bavorský les na hranicích České republiky 

a Spolkové republiky Německo, jakož i navazující chráněné území Böhmerwald-Mühltäler v 

Rakouské republice; 

 

VĚDOM si vyhlášení NP  Šumava a NP Bavorský les za přeshraniční parky Federací EUROPARC, 

které se zakládá, mimo jiné, na vzájemných závazcích obou států spolupracovat na uskutečňování 

cílů kategorie II; 

 

ZNEPOKOJEN, že NP Šumava nejedná v souladu s doporučeními Světové komise pro chráněná 

území (WCPA) urychlit přechod k bezzásahovému režimu na převažující části parku, protože 

nedostatečná rozloha přírodní zóny je neslučitelná s klasifikací kategorie II; 

 

UZNÁVAJE nutnost mezinárodní spolupráce při ochraně přeshraničních a stěhovavých populací v 

NP Šumava, NP Bavorský les a území Böhmerwald-Mühltäler, jakož i při ochraně území divoké 

přírody, jež slouží jako nášlapné kameny při migraci druhů jakožto nástroj adaptace na klimatické 

změny, ve snaze o dosažení SDG 13; a 

 

S OHLEDEM na článek IV. Úmluvy o stěhovavých druzích, který vybízí strany uzavírat úmluvy ve 

prospěch všech přeshraničních populací, v souvislosti s cílem chráněných území kategorie II IUCN 

přispět k ochraně druhů s rozlehlým teritoriem, regionálních ekologických procesů a migračních 

cest; 

 

Světový ochranářský kongres, na svém šestém zasedání v Honolulu, ve Spojených státech 

amerických, 1.-10. září 2016: 

 

1. ŽÁDÁ generální ředitelku IUCN, předsedkyni WCPA a členy v regionu o konzultaci s těmi, kdo 

jsou zodpovědní za správu NP Šumava a NP Bavorský les coby přeshraničních parků, aby zajistili 

porozumění této rezoluci a poskytli jednoznačný návod k jednotnému uplatňování zásad pro 

kategorie chráněných území IUCN; 

 

2. BLAHOPŘEJE České republice a Bavorsku k jejich závazku pečovat o NP Šumava a NP 

Bavorský les v souladu s klasifikací druhé kategorie chráněných území podle IUCN; 

 

3. SCHVALUJE Rezoluci 22, přijatou 10. Světovým kongresem divočiny (Salamanca, 2013), která 

zdůrazňuje mezinárodní význam ochrany divoké přírody v NP Šumava a vyzývá k uskutečnění 

doporučení WCPA ohledně péče o něj; a 

 

4. KONSTATUJE, že pro to, aby NP Šumava naplňoval kritéria kategorie II, musí Česká republika 

naplnit předchozí doporučení WCPA, tedy přinejmenším: 

 a. neprodleně rozšířit bezzásahové zóny na 30% rozlohy NP a 



 b. vytýčit závazný harmonogram pro její další rozšiřování na nejméně 50% plochy NP do 

roku 2030, v přísném souladu s vědeckými doporučeními. 

 


