
Přezírání globální sítě biosférických rezervace UNESCO nebo ideologický záměr ?

Nejvyšší kategorii  světové ochrany přírody tvoří  biosférické rezervace UNESCO,  vyhlašované
Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO OSN).  Tato velkoplošná
území jsou vyhlašovaná v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra / Man and
Biosphere od r.  1974. Vytváří  se tak  globální  reprezentativní  síť,  která  zahrnuje reprezentativní
biomy Země,  přičemž je sledována role člověka a jeho aktivit.  Většina BR zahrnuje necennější
přírodě  blízká  území,  ale  i  zčásti  narušená  činností  člověka,  přičemž  je  současně  sledováno
využívání  přírody pro potřeby lidské společnosti.  V narušených oblastech  je  zájem  podporovat
zvyšování biodiverzity a studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím. Od konference
UNESCO v r. 1995 v Seville je důraz kladen na základní strategický cíl, tj. trvale udržitelný vývoj,
resp. využívání místních zdrojů při max. šetrnosti k přírodě. Biosférické rezervace mají tedy sloužit
k  vyvážení  ochrany  biodiverzity  a  přírodních  zdrojů  s  jejich  udržitelným  socio-ekonomickým
vývojem.  Zásadní  je  co  nejširší  zapojení  místního obyvatelstva do řízení  BR a ekologická
výchova a vzdělávání. Hlavní funkce BR UNESCO jsou:
- ochrana přírodní a kulturní různorodosti
- podpora a zajištění udržitelného ekonomického a demografického rozvoje místních obyvatel
-  podpora environmentální výchovy a vzdělávání, výzkumu a monitorování koexistence ochrany
přírody a udržitelného vývoje  v místním, regionálním i globálním měřítku. 
Území každé BR UNESCO je chráněno podle příslušné národní legislativy a zařazení do národní
kategorie ochrany přírody, avšak ideologové bezzásahovosti v ČR fabulují nutnost kategorizace a
ochrany přírody dle „mezinárodních kriterií“.  Management BR UNESCO by měl být založen na
rovnocenné, komplexní spolupráci vědců přírodovědných i společenských oborů, ochranářských i
rozvojových  skupin,  zástupců  stání  správy  a  samosprávy  a  především  místního  obyvatelstva.
Uskutečňovaná ochrana přírody v ČR se po dlouhodobém záměru dostala pod zásadní vliv
ideologů výroby divočiny, kteří podle svých domněnek, „namyšleně a bez společenské dohody“
(neboť starším je známo, že s ideologií se nedá diskutovat, ať s hnědou, rudou nebo i se zelenou),
vnucují bezzásahovost v kulturních porostech Šumavy.  Tito nevnímají  celosvětové zkušenosti,
např. memento Rapa Nui, ale i množství dalších varovných příkladů – např. ve Středozemí, Kubě,
Barmě,  Srí  Lance, kde  i  po  nechtěném  nastolení  bezzásahovosti  došlo  vlivem  vzrůstajících
stresových  faktorů  k  zásadnímu  narušení  ekologické  stability, v  lepším  případě  postupnému
převládnutí  invazních  a  expanzivních  druhů,  příp.  i  patogenů,  ale  nedošlo  k návratu žádoucích
někdejších  přírodních  ekosystémů.  Celosvětově  nejvýznamnější  kategorii  chráněných  území
ortodoxní hlasatelé bezzásahové výroby virtuální divočiny v ČR, SR a Evropě přezírají a nevnímají
a tak se u nás staly jen jakousi povrchní „známkou“ (např. při vydávání aršíků poštovních známek
s tematikou ochrany přírody).  Pro „jistotu“ nejsou naše  BR vedeny ani  v  registru  ochrany
přírody MŽP ČR, resp. AOPK ČR !!! - snad jsou evidovány na Ministerstvu zahraničních věcí.

BR UNESCO vymezené v ČR:
- BR v území CHKO Bílé Karpaty - tam je snaha zachovávat biodiverzitu tradičním extenzivním
obhospodařováním
- BR v území Dolní Morava, vč. NP Podyjí - došlo zde k zásadnímu střetu při požadavku zachování
kulturních a krajinářských hodnot jedinečného krajinářského Lednicko-Valtického areálu
- BR v NP Krkonoše - zatím snaha harmonizovat citlivé využívání a ochranu
- BR v CHKO a Lesním parku Křivoklátsko - dlouhodobě je vynucován NP (přes rozsáhlé protesty)
- BR v CHKO Pálava - naštěstí základní fenomen tvoří geomorfologická vápencová bradla
- BR v CHKO Třeboňsko - dochované vodní krajinné atroposystémy zatím ponechávány
- BR v NP Šumava vyhlášena v r. 1990 před NP, dnes však dochází k rozsáhlému střetu s ideology
bezzásahovosti,  kteří v kulturním území naoktrojovali výrobu virtuální divočiny, vyhánění lidí a
uzavírání území (ale i s potřebami vyhlášené CHOPAV).
BR UNESCO jednotlivých zemí jsou informačně uvedeny v popisu všech zemí v publikaci Květena
světových regionů  v souvislostech I-VIII (na webu).


