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Od 1. července 2002 převzalo Dánsko z rukou Španělska předsednictví Evropské unie. Hlavní
prioritou půlročního dánského vedení EU je ukončení vyjednávání s deseti kandidátskými zeměmi.
Ukončí-li se toto vyjednávání úspěšně, bude začátek roku 2003 věnován přípravě dohod o rozšíření,
které by fakticky mohlo proběhnout v roce 2004.

Program dánského předsednictví je rozdělen do
pěti oblastí. Dánsko si za svůj cíl stanovilo dosáhnout
pokroku při řešení následujících problémů:

Od Kodaně ke Kodani (rozšíření a reforma EU)
– ukončit vyjednávání s 10 kandidátskými zeměmi

(především uzavřít kapitolu zemědělství). Předpo-
kládané ukončení vyjednávání do prosince 2002
umožní rozšířit EU už v roce 2004. V Kodani byly
v roce 1993 definovány podmínky pro přijetí nových
členských zemí, takže by bylo symbolické vyjedná-
vání na stejném místě zase uzavřít.

– podpořit splnění Kodaňských kriterií kandidátskými
zeměmi (vytvoření stabilní demokracie, zajištění
ochrany menšin a lidských práv, vytvoření fungující
tržní ekonomiky v kandidátských zemích)

– posilovat podporu rozšíření EU u veřejnosti člen-
ských zemí

– připravit návrh Dohody o rozšíření

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost
– boj proti mezinárodnímu terorismu (posílení účasti

EU v mezinárodních vojenských a bezpečnostních
misích, operativní reforma metod boje proti tero-
rismu)

– boj proti mezinárodnímu zločinu (terorismu, ilegální
imigraci, obchodu se ženami a s narkotiky, potírání
dětské pornografie na internetu, posílení Schen-
genského informačního systému, revize evropské
policie - Europolu)

– zpřísnění azylové a imigrační politiky, posílení hra-
ničních kontrol, efektivní kontrola migrace do zemí
ES

Udržitelný rozvoj
– vytvořit podmínky pro vyšší zaměstnanost, pod-

pora ekonomické prosperity a růstu hospodářství
(posílení volné soutěže, lepší dostupnost kvalitněj-
šího zboží, motivace lidí k práci, omezení zbytečné
byrokracie, zjednodušení strategie zaměstnanosti
v EU)

– podpora soutěže na vnitřním i mezinárodním trhu
(posílení konkurenceschopnosti, mezinárodního
obchodu, omezování státní podpory a jiných stát-
ních zásahů do hospodářské soutěže)

– vytvořit vnitřní trh s energií (volný výběr dodavatele
energie a plynu)

– zlepšit životní prostředí (do roku 2010 prosadit, aby
evropská ekonomika byla nejen jednou ze světově
nejsilnějších ekonomik, ale aby také byla založena
na efektivním využívání přírodních zdrojů) 

– reprezentace EU na Světovém summitu o udržitel-
ném rozvoji (prezentace politiky EU založené na
hledání rovnováhy mezi ekonomickým a společen-
ským rozvojem a ochranou životního prostředí, pro-
sazování udržitelného rozvoje, podpora ratifikace

Kjótského protokolu i v nečlenských zemích EU,
omezování emisí skleníkových plynů, dohoda
o podmínkách obchodu s emisemi CO2, regulace
produkce a využití nebezpečných látek, zastavení
snižování biodiverzity, ratifikace dohod o bezpeč-
nosti geneticky modifikovaných produktů) 

– tematické strategie v rámci 6. akčního plánu pro
životní prostředí: pesticidy, mořské prostředí

Bezpečné potraviny
– posun v reformě společné zemědělské politiky

(zejména reforma systému přímých plateb, ale také
zajištění trvalé produkce kvalitních potravin, udrži-
telné využití krajiny a zachování jejích kulturních
hodnot)

– zlepšení kvality potravin a zdravotního stavu zvířat
(návrh pravidel pro zavádění přísad do výživy hos-
podářských zvířat, boj s alimentárními nákazami,
posílení hygienických pravidel, vytvoření evrop-
ského rámce pro kontrolu kvality potravin)

– reforma společné rybářské politiky (zabezpečení
udržitelného využívání oceánských zdrojů a zame-
zení decimování lovišť)  

Globální odpovědnost
– rozvoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky

EU (zejména posílení rovnováhy mezi armádními
a civilními bezpečnostními složkami – policií)

– prevence lokálních konfliktů 
– liberalizace světového obchodu a otevření mož-

nosti rozvojovým zemím účastnit se větším dílem
na mezinárodním obchodu 

– prosazování rozvojové pomoci až do výše 0,7 %
HNP

– posilování demokracie a dodržování lidských práv,
prohlubování vztahů s třetími zeměmi a regiony

Více informací lze nalézt na http://www.eu2002.dk

Mgr. Roman Diatka,
odbor evropské integrace MŽP
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Počátkem devadesátých let se před-
nostně přihlíželo k řešení ekologických
podmínek regionů, postupně byl větší
důraz kladen na podporu plynofikace
jednotlivých sídel.

Přílohy Směrnice MŽP o poskytování
finančních prostředků ze SFŽP na rok
1998 definují šest ekologických pro-
gramů v oblasti ochrany ovzduší, mezi
něž patří také program označovaný 2. 4. – Program
rozvoje infrastruktury a rekonstrukce zdrojů zne-
čišťování ovzduší malých obcí.

Požadavky investorů (tj. žadatelů o podporu ze
SFŽP) v oblasti ochrany ovzduší v období 90. let
v porovnání s hodnotami za celý Fond jsou zřejmé
z následující tabulky (bez Programu na ozdravení
ovzduší):

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v oblasti
ochrany ovzduší byla rozšířena o ekonomické para-
metry příjemce podpory a vyhodnocení ekonomiky
předmětu podpory. Programy podpor v oblasti
ochrany ovzduší pro toto období byly připraveny
s předstihem před nově připravovanou legislativou.
Přesto v roce 1999 počet žádostí v této oblasti stoupl
na 463, s požadavkem podpory téměř 1351,8 mili-
onů Kč a v roce 2000 dokonce až na 523 žádosti
s požadavkem podpory ve výši přes 3044 miliony Kč.

V počátečním období se podařilo Fondu umisťovat
finanční zdroje do nejvíce postižených oblastí České
republiky. V dalším období s postupným zkvalitňová-
ním práce Fondu byly průběžně snižovány měrné
finanční náročnosti na odstraněné znečištění
(svého minima dosáhl tento ukazatel pravděpodobně
v roce 1999) a současně akce podporované Fondem
výrazně přispěly ke zlepšení imisní situace v ČR.
V období let 1992 až 2000 dosáhlo odstraněné zne-
čištění, představující hlavní znečišťující plynné látky,
celkem hodnotu 408 684 tun a tuhé látky 110 735
tun. Měrná investiční náročnost z poskytnuté pod-

pory na tunu jednotkové emise za rok
dosáhla hodnoty 10,52 tisíc Kč.

Zvláštní pozornost v posledních
letech věnuje SFŽP i MŽP jako správce
Fondu vývoji počtu žádostí a jejich reali-
zaci v rámci programu 2.4. – Programu
podpory rozvoje infrastruktury malých
obcí, neboť kromě podpory využívání
obnovitelných zdrojů je třeba brát
v potaz i podmínky pro jejich uplatnění

v jednotlivých oblastech republiky. Jak již bylo uve-
deno, podporou plynofikace ze SFŽP i plynáren-
ských společností se podařilo pokrýt touto infra-
strukturou všechny kraje kromě Jihočeského,
Západočeského, Středočeského a tzv. české části
kraje Vysočina.

V loňském a letošním roce dokonce SFŽP v sou-
vislosti investorům, tj. městům a obcím ČR, individu-
álně rozvolnil smluvní podmínky pro splnění ekolo-

gických efektů v rámci programu
2.4. O trvajícím zájmu obcí
o plošné plynofikace svědčí i počet
nových žádostí podaných na
SFŽP. V roce 2001 jejich počet
dosáhl 306 a v 1. pololetí roku
2002 Státní fond životního pro-
středí ČR zaregistroval 127 žádo-
stí o podporu v programu 2.4.
Čtvrtletně je registrováno zhruba
50 nových žádostí o podporu. Za
toto období Rada Fondu jako
poradní orgán ministra doporučila

více než 75 % těchto žádostí pro kladné Rozhodnutí
ministra životního prostředí.

Měrná finanční náročnost celková při minimálním
dodržení záměny vytápění tuhými palivy za plyn činí
40 tisíc Kč na jednotkovou emisi za rok a 6,6 tisíc Kč
na tunu CO2 za rok. V porovnání s ostatními ekolo-
gickými opatřeními realizovanými v rámci dalších tří
programů na ochranu ovzduší (2.1, 2.2 a 2.3, pro-
gramy snižování emisí u zdrojů znečišťování ovzduší
apod.) je i při akceptovaném minimálním naplnění
snížení emisí měrná investiční náročnost 2 až 4krát
nižší. V porovnání s programem 3.A – rozvod tepla
a výroba elektrické energie a tepla z biomasy – je
měrná investiční náročnost z podpory u plošných
plynofikací minimálně 6krát nižší. U uvedeného
vyplývá, že program rozvoje infrastruktury malých
obcí lze stále pokládat za efektivní. Navíc v souvis-
losti se zpřísněním podmínek registrace akcí v pro-
gramu 2.4. podle Dodatku ke Směrnici MŽP č. 9 je
očekáváno snížení měrné investiční náročnosti.

(z tiskových zpráv SFŽP)
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Již od svého vzniku se Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím finančních podpor
v rámci vyhlášených programů podílí na realizaci opatření sloužících ochraně ovzduší České repub-
liky.

rok Fond celkem ochrana ovzduší

počet požadavek počet požadavek
žádostí podpory (mil. Kč) žádostí podpory (mil. Kč)

1994 549 7 466,16 213 1 094,01
1995 581 7 740,20 50 879,66
1996 824 11 119,88 379 4 728,00
1997 393 2 512,28 114 578,00
1998 632 6 023,00 376 1 706,00

celkem 2979 34 861,52 1132 8 985,67
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Protokol o vodě a zdraví (Protokol) navazuje
na Úmluvu o ochraně a využívání hraničních vod-
ních toků a mezinárodních jezer (Úmluva), která
byla otevřena k podpisu v Helsinkách dne 17.
března 1992 a v platnost vstoupila 6. října 1996.
Česká republika Úmluvu ratifikovala v polovině roku
2000. Protokol je však formulován tak, že každý jed-
notlivý stát může Protokol ratifikovat, aniž by
k Úmluvě přistoupil.

Sjednání Protokolu bylo iniciováno Hospodář-
skou a sociální radou OSN, Evropskou hospodář-
skou komisí, Regionálním úřadem pro Evropu Svě-
tové zdravotnické organizace a Setkáním stran
Úmluvy. Protokol byl otevřen k podpisu na Třetí
ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví,
konané ve dnech 16. – 18. června 1999 v Londýně
a organizované Regionálním úřadem pro Evropu
Světové zdravotnické organizace. Za Českou repub-
liku jej podepsal ministr zdravotnictví MUDr. Ivan
David, CSc., dne 17. června 1999. Česká republika
tak byla jednou z 35 zemí, které podepsaly Protokol
přímo v Londýně. Ratifikace Protokolu Českou
republikou byla dokončena v roce 2001. Vzhledem
k tomu, že nebyla dosud splněna podmínka jeho
ratifikace 16 stranami, nevstoupil Protokol ještě
v platnost. Prováděním Protokolu v České republice
byli pověřeni ministři zdravotnictví a životního pro-
středí usnesením vlády č. 706 ze dne 12. července
2000.

Hlavním cílem Protokolu je, na všech úrovních
rozhodování, podpořit ochranu lidského zdraví
a duševní pohody prostřednictvím zlepšeného hos-
podaření s vodou, ochrany zdrojů vod a vodních

ekosystémů, zlepšování dostupnosti a kvality vody
pro lidskou spotřebu a potlačování chorob souvisejí-
cích s vodou, které jsou v Protokolu definovány
v odstavci 1, článku 2, a to ve vnitrostátním i v mezi-
národním kontextu.

Podstatou plnění Protokolu je přijetí takových
legislativních a účelových opatření, která povedou:
a) k dostatečnému zásobování obyvatelstva nezá-

vadnou pitnou vodou, vyhovující současným
vědeckým poznatkům o ochraně zdraví, a to
včetně ochrany všech vodních zdrojů sloužících
pro úpravu na vodu pitnou,

b) k efektivnímu způsobu odvádění, čištění a likvi-
dace splaškových odpadních vod tak, aby nebylo
ohroženo lidské zdraví a nedošlo ke znehodno-
cení povrchových a podzemních zdrojů vod,

c) k efektivní ochraně všech zdrojů vod a vodních
ekosystémů před znečištěním jiného původu,
tedy ze zemědělství, průmyslu a vypouštění
nebezpečných látek z ostatních druhů lidské čin-
nosti,

d) k bezpečnostním opatřením chránícím před cho-
robami souvisejícími s vodou při využití vody
k rekreačním účelům, v zemědělství, k chovu ryb,
korýšů či dalších pěstovaných vodních orga-
nismů, při využití odpadní vody k závlahám, nebo
při využití čistírenských a vodárenských kalů
v zemědělství,

e) k vybudování efektivního systému sledování
jakosti pitných, rekreačních a ostatních vod,
k vybudování systémů dohledu a včasného varo-
vání v případě nebezpečí vzniku chorob souvise-
jících s vodou,

"
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Zástupci České spořitelny a Státního fondu život-
ního prostředí ČR (SFŽP) podepsali dne 25. čer-
vence 2002 Rámcovou smlouvu o vzájemné spo-
lupráci při financování ekologických projektů
a zlepšování informovanosti veřejnosti o mož-
ných zdrojích financování akcí k ochraně život-
ního prostředí.

„Tato rámcová smlouva by měla zjednodušit
a urychlit proces poskytování finančních prostředků
z České spořitelny na projekty veřejného sektoru.
Jde hlavně o projekty, které jsou zaměřené na zlep-
šování životního prostředí v České republice,“ uvedla
Radka Bučilová, ředitelka SFŽP.

Česká republika je v oblasti životního prostředí
vázána splněním harmonizačních kritérií EU do roku
2010 a jako budoucí člen bude vázána i její platnou
legislativou. Obě smluvní strany mají tedy zájem rea-
lizovat co největší počet projektů, a to jak z pohledu
čerpání dostupných dotací, tak i z pohledu financo-
vání ze strany České spořitelny. Těmito aktivitami
umožní subjektům veřejného sektoru snáze splnit
požadavky Evropské unie.

„Dlouhodobou účastí v těchto regionálních projek-
tech se Česká spořitelna zasazuje o zkvalitňování
životního prostředí. Česká spořitelna tak významně
ovlivňuje realizaci projektů a usnadňuje municipali-
tám získávání kapitálu. Umožňuje jim tak investovat
do projektů, které přispívají k všeobecnému regionál-
nímu rozvoji,“ řekl Milan Hašek, ředitel úseku komu-
nálního financování.

Česká spořitelna přispívala na podobné projekty
již v minulosti. Mezi ty, na kterých se bude podílet
v budoucnosti, patří například budování čistíren
odpadních vod. Svojí účastí na těchto projektech pod-
poruje proces začleňování České republiky do EU.

SFŽP v letech 1992 – 2001 finančně podpořil část-
kou 32,52 mld. Kč mj. výstavbu a realizaci 972 čistí-
ren odpadních vod, 3407 plošných plynofikací obcí,
plynofikací kotelen a ostatních technologií, 1087 akcí
ke snížení zátěže přírody a krajiny, včetně akcí
v oblasti nakládání s odpady, a 1112 realizovaných
akcí s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Klára Gajdušková, tisková mluvčí ČS, a.s.
Věra Dřevíkovská, tisková mluvčí SFŽP ČR
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Přesto uvedený termín používáme při číselném
vyjádření jedné ze tří základních úrovní biologické
rozmanitosti (biodiverzity): počet druhů (druhovou
bohatost) určité oblasti označujeme jako α-diverzitu.
Vědní disciplína, zabývající se objevováním, popisem
a tříděním druhů (taxonomie), proto zůstává jen
těžko nahraditelným prostředkem k poznání celkové
biologické rozmanitosti a k její dostatečně účinné
ochraně a rozumnému, udržitelnému využívání jejích
složek.

V současnosti je vědecky popsáno a klasifikováno
pouze 2 – 20 % druhů, které obývají biosféru. Ročně
je popsáno 15 000 druhů, což je jen dvakrát více než
průměr za uplynulých 230 let. Kdyby existovaly
pouze 3 miliony druhů, budou při stejném tempu
vědě známy nejdříve za 90 – 120 let. Přitom dlouhou
dobu nejuznávanější odhady hovoří o tom, že na naší
planetě žije 12,5 – 13 milionů druhů. Jiní autoři
dokonce tvrdí, že Zemi osídluje 100 – 200 milionů
druhů. Nedávno uveřejněná studie o druhové boha-
tosti hmyzu z tropických deštných pralesů, na níž se
podíleli i čeští odborníci, naznačuje, že pravdu by
mohli mít spíše zastánci prvního názoru. Na druhou
stranu překvapivé výsledky výzkumu společenstev
(biocenóz) mořského dna podporují domněnku, že
druhově nejbohatším taxonem není hmyz, ale veřej-
nosti málo známá třída červovitých až vlasovitých
bezobratlých – hlístic (Nematoda).

Pokud bychom chtěli ve stručnosti popsat sou-
časný stav taxonomie, museli bychom konstatovat,
že se popisu nových druhů na celém světě věnuje jen
6 000 odborníků s vědeckou hodností Ph.D. (doktor
filozofie), z toho polovina jich působí v USA. Méně
než 500 taxonomů má trvalé bydliště ve státech
s mimořádně vysokou druhovou bohatostí (státy
s megadiverzitou). I při využití soudobých informač-
ních technologií dosahují průměrné náklady na popis
nového druhu asi 500 USD (16 000,– Kč). Popsání
10 milionů druhů bude vyžadovat stejné finanční pro-
středky jako známý a navýsost úspěšný projekt Lid-
ský genom.

Přestože existuje hned několik pokusů o vytvoření
databáze všech až dosud vědě známých druhů (pro-
gram Druhy 2000, Nadace Všechny druhy, Odborné

středisko pro taxonomické určování a v neposlední
řadě GBIF – Světová informační soustava o biodiver-
zitě), mohou taxonomové i dnes mít značné pro-
blémy zjistit, které druhy již byly popsány. Navíc taxo-
nomie nepatří mezi biologické disciplíny výrazně
podporované vládními institucemi nebo soukromým
kapitálem jako je např. biotechnologie nebo bionika.
Nedostatek finančních prostředků na další rozvoj
jmenovaného vědního oboru se viditelně projevuje
zejména v rozvojových zemích, kde je soustředěna
většina globální biodiverzity.

Pomoci smluvním stranám Úmluvy o biologické
rozmanitosti (CBD) překonat nedostatek taxonomic-
kých kapacit při naplňování této vícestranné meziná-
rodní konvence si klade za cíl Světová taxonomická
iniciativa (Global Taxonomy Initiative, GTI). Iniciativu
schválilo 6. zasedání konference smluvních stran
CBD, konané v dubnu 2002 v nizozemském Haagu.
Státy včetně ČR, které úmluvu ratifikovaly, schválily
nebo přijaly, tímto krokem oficiálně zařadily taxonomii
mezi své priority.

Prvním krokem při naplňování GTI má být inven-
tarizace toho, co jednotlivé země po taxonomii poža-
dují a jakými vlastními kapacitami v tomto směru dis-
ponují. Budou to právě smluvní strany CBD, které
rozhodnou, jaká opatření by měla být podniknuta pro
to, aby se zvýšila jejich taxonomická kapacita.
Odbornou pomoc jim v tomto úsilí poskytne Poradní
orgán pro vědecké, technické a technologické záleži-
tosti (SBSTTA-CBD). Předpokládáme, že především
pro pracovníky z rozvojových zemí proběhnou v míře
větší než dosud školící kursy, představující soudobé
taxonomické metody a postupy. Realizace GTI
smluvními stranami by se měla stát součástí základ-
ního dokumentu, přinášejícího odsouhlasený přehled
jejich priorit při naplňování CBD – Národní strategie
ochrany biodiverzity a na ni navazujícího Akčního
plánu. Část uvedených aktivit by v případě rozvojo-
vých zemí a zemí s transformující se ekonomikou
mohla být hrazena z prostředků GEF (Světového
fondu pro životní prostředí).

RNDr. Jan Plesník, CSc.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
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V biologii stěží najdeme jiný koncept, který by zůstával neustále tak kontroverzní a byl předmětem
tolika vzrušených diskusí jako výraz druh. Po krátkém období v 50. a 60. letech 20. století, kdy se
zdálo, že bylo dosaženo určité shody, začala znova debata o tom, co vlastně druh je. Výsledkem je
skutečnost, že dnes existuje přinejmenším 22 různých, i když do určité míry se překrývajících pojetí.

f) k dostatečné informovanosti obyvatelstva o jakosti
a kvalitě vod a zainteresování široké veřejnosti
k přijetí nápravných opatření zaměřených ke kom-
plexní ochraně povodí, bez ohledu na hranice
států.
Smluvní strany Protokolu zveřejní do dvou let po

jeho vstupu v platnost cíle, které jsou v souladu
s ustanoveními Protokolu, spolu s daty jejich plnění.

Tyto cíle budou periodicky revidovány. Přitom musí
strany učinit vhodná opatření, která zajistí spoluú-
čast veřejnosti.

Další informace o Protokolu o vodě a zdraví
a úplné znění na www.szu.cz/voda.

Ing. Doubravka Nedvědová,
odbor ochrany vod MŽP
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Hlavní cíle projektu:
■ vytvořit ve vybraných pěti zemích (Česká repub-

lika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko, Slo-
vinsko) síť odborníků proškolených v efektivní
komunikaci,

■ zakotvit efektivní komunikaci jako nedílnou součást
ochrany přírody a biodiverzity na národní i místní
úrovni,

■ ověřit užití efektivní komunikace na konkrétních
příkladech (pilotní projekty),

■ získané zkušenosti zobecnit a metodou efektivní
komunikace napomoci vytváření soustavy
NATURA 2000 a implementaci Národní strategie
ochrany biodiverzity.
Konzultantem pro ČR byl v 3. fázi pan Edward T.

Idle, bývalý ředitel English Nature, státní agentury na
ochranu přírody ve Velké Británii. Pro 4. fázi je určen
konzultant IUCN Frits Hesselink. Hlavním koordináto-
rem projektu v ČR je Český ekologický ústav, oddě-
lení vzdělávání, výchovy a osvěty, PhDr. Alena
Reitschmiedová. Na realizaci projektu se podílí
Ing. Tomáš Kažmierski (dříve SCHKO Křivoklátsko,

nyní REC ČR) a Ing. Roman Hamerský (SCHKO
České Středohoří ). Projekt je finančně zabezpečen
holandskou vládou v rámci projektu MATRA a pod-
porován MŽP.

V roce 2001 se realizovaly dva pilotní projekty:
■ „Kácet nebo nahrazovat?“ – problém negativních

ohlasů veřejnosti na kácení invazní vejmutovky
v NP České Švýcarsko,

■ „Naše rašeliniště“ – udržitelný management rašeli-
niště Soumarský most v NP a CHKO Šumava –
cílem je revitalizace rašeliniště Soumarský most
způsobem přijatelným a zajímavým jak pro
ochranu přírody, tak pro vlastníka (MěÚ Volary),
místní obyvatele i návštěvníky NP Šumava.
Projekt prosazuje metodu efektivní komunikace,

což znamená mj. zapojení zúčastněných stran již na
počátku projektu při jeho vytváření, znamená otevře-
nou spolupráci a další. Pracuje se pomocí netradič-
ních technik zapojování veřejnosti.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici
v ČEÚ, tel. 02-67 225 281 (Alena Reitschmiedová)
nebo na www.ceu.cz/edu.
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Česká republika se od roku 1998 účastní projektu Komise pro výchovu, vzdělávání a komunikaci
IUCN „Efektivní komunikace pro zachování biodiverzity – budování kapacity“. Projekt probíhá ve
fázích (1997 – 98, 1999, 2000 – 01, 2002 – 03).

CHKO a NP Šumava Vysvětlování managementových opatření.
NP Krkonoše Vyselektování potřebného od nepotřebného.
CHKO Železné hory Nedostatek času a prostoru pro diskusi s veřejností.
CHKO Jeseníky Problémy se správci vodních toků.

Koordinace při mapování lokalit NATURA 2000.
Nepochopení významu ochrany přírody.

CHKO Beskydy Nízká úroveň znalosti komunikace s médii.
Vysvětlování názorů obyvatelům.

Pochopení a větší vnímání druhé strany 
a nalezení společného řešení (konsensu).

CHKO Litovelské Pomoraví Malé vodní elektrárny.
Chybí podpora ochrany přírody ze strany veřejnosti.

CHKO Český ráj Jak novinářům sdělit informaci týkající se ochrany přírody.
SEV Opava Chybí podpora ekologické výchovy ze strany místní samosprávy.
Ministerstvo zemědělství ČR Objektivní informování o práci lesníků.

Komunikace s médii.
AOPK Spolupráce s deníky a celostátními zpravodajskými médii.

Ne vždy je pochopeno to, co je řečeno.
MŽP Neochota si vzájemně naslouchat.

Komunikační problémy v chráněných územích

PhDr. Alena Reitschmiedová,
vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ČEÚ

Základní komunikační problémy definované účastníky semináře v rámci projektu IUCN dne 11. 7. 2002, se
kterými se setkávají při své práci:


