
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech

Česká republika, jako smluvní strana Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN
o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, se podpisem Protokolu
o persistentních organických polutantech v červnu roku 1998 (na základě usnesení vlády č. 440
ze dne 17. 6. 1998) připojila k mezinárodním aktivitám vedoucím k omezování těchto
nebezpečných chemických látek. Vzhledem k významnosti a složitosti procesu omezování
persistentních organických polutantů se na základě rozhodnutí 19. zasedání Řídící rady
Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) č. 19/13 C ze dne 7. února 1997 začala připravovat
mezinárodní úmluva, která by upravovala tuto otázku na globální úrovni.

Uvedeným rozhodnutím bylo uloženo výkonnému řediteli UNEP, aby ve spolupráci s příslušnými
mezinárodními organizacemi připravil a na počátku roku 1998 svolal mezivládní vyjednávací výbor, který
by měl mandát k přípravě mezinárodního právně závazného nástroje k implementaci mezinárodních
opatření pro určité persistentní organické polutanty. Od června 1998 do konce roku 2000 se uskutečnilo pět
zasedání tohoto výboru. Na všech pěti zasedáních se Česká republika aktivně podílela prostřednictvím
delegáta Ministerstva životního prostředí.

Výsledkem práce Výboru je Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, která
byla dne 23. května 2001 na diplomatické konferenci ve Stockholmu podepsána ministrem životního
prostředí RNDr. Milošem Kužvartem společně se zástupci dalších 90 zemí. Celkem 114 delegátů
podepsalo tzv. Závěrečný akt konference. Od 24. května 2001 do 22. května 2002 bude Úmluva otevřena
k podpisu v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku.

Cílem Úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy
persistentních organických polutantů, a to s vědomím preventivních přístupů tak, jak jsou stanoveny
v principu 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji. Za tímto účelem bude upravena výroba
(zamýšlená i nezamýšlená), použití, dovoz a vývoz prozatím dvanácti vybraných persistentních
organických polutantů uvedených v přílohách Úmluvy. Pro případ zařazování dalších látek do příloh
obsahuje Úmluva podrobný mechanismus, jak v této věci postupovat (článek 8 Úmluvy).

Dle článku 3 Úmluvy musí každá smluvní strana při zamýšlené výrobě a použití látek uvedených
v Přílohách 1 a 2 učinit opatření pro omezení nebo odstranění úniků těchto látek, přičemž jsou pro některé
látky stanoveny specifické výjimky. Registrace specifických výjimek je upravena článkem 4 Úmluvy. Dle
článku 6 Úmluvy musí smluvní strany učinit opatření rovněž k tomu, aby omezily nebo odstranily úniky látek
uvedených v Přílohách 1 a 2 ze skladů rezervních zásob a odpadů. Článek 5 Úmluvy ukládá smluvním
stranám, aby učinily opatření pro omezení nebo odstranění úniku látek uvedených v Příloze č. 3 při
nezamýšlené výrobě.

Úmluva upravuje rovněž výměnu informací týkajících se vybraných persistentních organických polutantů
a jejich alternativ mezi smluvními stranami, přístup veřejnosti k veřejným informacím, výchovu, výzkum,
vývoj, monitoring a technickou pomoc v této oblasti.

Otázka vztahu Úmluvy k ostatním mezinárodním závazkům je řešena v preambuli Úmluvy, dle níž se
smlouvy vztahující se k obchodu a životnímu prostředí mají vzájemně podporovat.

Podpisem předkládané Úmluvy potvrdila Česká republika - která již dříve ratifikovala Úmluvu
o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejskou úmluvu),
Úmluvu o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky na ochranu rostlin a v letošním roce připravuje ratifikaci Protokolu o persistentních
organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států - svůj
zájem podílet se na mezinárodně koordinovaném úsilí o ochranu životního prostředí a lidského zdraví před
účinky persistentních organických polutantů.

 Podmínky k naplňování Úmluvy jsou ve stávající české legislativě zajištěny zákonem č. 157/1998 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 390/2000 Sb,
a dále zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Úmluva má dále oporu v připravované nové environmentální
legislativě v oblasti ochrany ovzduší a v připravovaném zákoně o integrované prevenci a omezování
znečištění a integrovaném registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů.

Ekonomické dopady a personální a finanční nároky provádění Úmluvy v České republice budou
pokryty náklady na implementaci zákona č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále budou
zohledněny v rámci příslušných rozpočtových kapitol Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu
a obchodu. Každá smluvní strana se dle článku 13 Úmluvy zavazuje zajistit (v rámci svých možností a
v souladu se svými národními plány, prioritami a programy) finanční podporu pro dosažení cílů Úmluvy.
Rozvinuté země, jež jsou smluvní stranou Úmluvy, mají zajistit nové a dodatečné finanční zdroje, aby
umožnily rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, které jsou smluvními stranami Úmluvy,
plně se vyrovnat s odsouhlasenými vzrůstajícími náklady realizačních opatření pro splnění závazků v rámci



Úmluvy. Ostatní smluvní strany mohou zajišťovat tyto zdroje na základě dobrovolnosti, v souladu se svými
možnostmi. Mechanismus financování bude podrobněji upraven směrnicí, která má být přijata na prvním
zasedání konference smluvních stran. Předpokládaný počáteční roční rozpočet Úmluvy je 3,5 mil. USD.
Členský příspěvek ČR po vstupu Úmluvy v platnost bude pravděpodobně činit 3 000,- USD (v závislosti na
počtu smluvních stran). V období mezi vstupem Úmluvy v platnost (podmínkou je uložení padesáté
ratifikační listiny) a prvním zasedáním konference smluvních stran má být hlavním subjektem pověřeným
provozováním finančního mechanismu Globální fond pro životní prostředí (GEF). Úkoly, jež vyplynou pro
Českou republiku z vlastní realizace Úmluvy, bude zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Funkci národního střediska pro výměnu informací ve smyslu
odstavce 3 článku 9 Úmluvy bude plnit odbor environmentálních rizik MŽP.

Předkládaná Úmluva patří do kategorie mezinárodních smluv, k jejichž provedení je třeba zákona (tj.
zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č.125/1997 Sb., o odpadech; připravovaného zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a
klimatického systému Země a připravovaného zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a
integrovaném registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů), a proto ve smyslu čl. 49
odst. 2 Ústavy vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky. V souladu s čl. 2 odstavcem 2a Směrnice
vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a vypovídání mezinárodních smluv, schválené
usnesením ze dne 16. června 1993 č. 328, se jedná o prezidentskou úmluvu s potřebou souhlasu
Parlamentu České republiky.

Úmluva vstoupí v platnost poté, co bude ratifikována 50 zeměmi. První zemí se stala Kanada, která
ratifikaci oznámila již ve Stockholmu. Většina delegátů signatářských zemí zde vyjádřila odhodlání ratifikační
proces maximálně urychlit. Česká republika zahájila přípravu ratifikace prakticky současně s podpisem –
součástí materiálu pro jednání vlády byl i návrh předkládací zprávy pro Parlament a v přijatém usnesení
vlády č. 483 ze dne 14. 5. 2001 je předseda vlády pověřen, aby Úmluvu po jejím podpisu předložil
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vyslovení souhlasu.

V současné době lze jen těžko odhadovat, kdy vstoupí Úmluva v platnost. V kuloárech stockholmské
konference hovořili optimisté o konci roku 2002, skeptici se klonili k intervalu 3 až 5 let. V každém případě
rozhodnutí přijatá ve Stockholmu garantují pokračování činnosti Výboru, určují klíčové mechanismy pro
finanční a technickou podporu nezbytnou k implementaci Úmluvy. V České republice byly již letos zahájeny
dva významné projekty, o kterých budeme informovat v příštích číslech Zpravodaje.

V následující tabulce jsou stručně charakterizovány látky, resp. skupiny, na které se vztahuje
Stockholmská úmluva.

1. PESTICIDY
(zejména insekticidy používané na hubení škodlivého hmyzu nebo jeho vývojových stádií nebo fungicidy
používané na hubení hub, plísní)
Aldrin – insekticid používaný pro likvidací škůdců
obilí, brambor nebo bavlny a pro likvidaci termitů,
v bývalém Československu ani v ČR nebyl
vyráběn, používání zakázáno v roce 1980.

Chlordan – širokospektrální kontaktní insekticid
pro ošetřování zemědělských plodin jako jsou
zelenina, obilí, kukuřice, řepka, rajčata, cukrová
třtina, cukrová řepa, ovoce, ořechy, citrusy, bavlna
a juta. Používal se také v zahradnictví a proti
termitům. V bývalém Československu ani v ČR
nebyl vyráběn a používán, nikdy nebyl ani
registrován.

DDT – insekticid používaný na ošetřování
zemědělských plodin a na likvidaci přenašečů
infekčních chorob. V ČR není vyráběn a používán,
v bývalém Československu bylo používání jako
pesticidu zakázáno v roce 1974. Byl vyráběn ve
Spolaně Neratovice jako surovina pro výrobu
Neratidinu, Nerakainu a Pentalidolu. Všechny
výroby byly ukončeny v letech 1978-83.

Dieldrin – totéž co aldrin

Endrin – insekticid používaný zejména na
ošetřování bavlny a obilovin, v bývalém
Československu ani v ČR nebyl vyráběn a
používán, zakázán v roce 1984.

Mirex – žaludeční insekticid používaný pro hubení
mravenců, termitů. Také se používal jako
průmyslová přísada zvyšující odolnost plastů,
gumy a elektrických zařízení proti hoření.
V bývalém Československu ani v ČR nebyl
vyráběn a používán.

Heptachlor – kontaktní insekticid používaný
zejména na hubení půdního hmyzu, kobylek,
termitů a přenašečů malárie, v bývalém
Československu ani v ČR nebyl vyráběn a
používán, zakázán v roce 1989.

Toxafen – směs více než 670 látek používaná
jako insekticid zejména pro ošetřování bavlny a
dalších obilovin. V bývalém Československu ani
v ČR nebyl vyráběn a používán, používání jako
pesticidu zakázáno v roce 1977.

Hexachlorbenzen (HCB) – fungicid používaný



pro ošetřování pšenice, cibule.  Vzniká také jako
průmyslový vedlejší produkt. Zakázán jako
pesticid v roce 1977. HCB není v ČR vyráběn, byl
vyráběn ve Spolaně Neratovice a jeho výroba byla
ukončena v roce 1968.

2. PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE

Polychlorované bifenyly (PCBs) – technická
směs 210 kongenerů široce využívaná v průmyslu
pro své výjimečné vlastnosti jako náplň
elektrických transformátorů a velkých
kondenzátorů, teplosměnné kapaliny, přísady do
barviv, plastů, mazadel. Výroba byla v bývalém
Československu zakázána v roce 1984, úhrnná
produkce se uvádí 24 000 t. V současné době se
používají pouze v uzavřených systémech, značná
množství jsou uložena a čekají na likvidaci
přijatelným způsobem. Nezanedbatelná část
produkce byla pravděpodobně v minulých letech
likvidována nelegálně.

Hexachlorbenzen (HCB) – průmyslová
chemikálie používaná v pyrotechnice, při výrobě
syntetického kaučuku a hliníku.

3. Nežádoucí vedlejší produkty
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs)
(dioxiny) – nikdy se nevyráběly pro komerční
účely, jejich praktické využití není známo. Skupina
je tvořena 75 kongenery. Vznikají jako vedlejší
produkty při produkci jiných látek jako jsou
pesticidy, polyvinylchlorid, chlorovaná
rozpouštědla.

Polychlorované dibenzofurany (PCDFs)
(furany) – hlavní příměs při výrobě PCBs.
Vedlejší produkt, jenž často doprovází dioxiny. Je
to skupina 135 kongenerů podobných účinků jako
mají dioxiny, avšak slabších.

Dioxiny a furany mohou vznikat při spalování komunálního, nemocničního a nebezpečného odpadu, je
možné je detekovat v emisích z automobilové dopravy, spalování uhlí, rašeliny, dřeva. Vznikají při
spalování organických látek za přítomnosti chlóru. Vznikají také v metalurgii, při výrobě cementu,
bělení buničiny chlórem, požárech. Mohou vznikat biochemickými procesy v kalech z čistíren
odpadních vod, kompostech, lesních půdách.

Ing. Karel Bláha, CSc.,
ředitel odboru environmentálních rizik MŽP

Ministerské setkání v Bojnici

Ministři životního prostředí zemí Visegrádské skupiny se sešli ve dnech 3. – 4. května 2001 ve
slovenské Bojnici. Jednali zde o spolupráci v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.
V závěrečném prohlášení potvrdili svůj společný zájem na přistoupení k EU.

Dohodli se, že:
1. Ministři si budou vyměňovat zkušenosti ze svých zemí z procesu vyjednávání o kapitole 22 (Životní

prostředí), zejména s důrazem na přechodná období pro investičně náročné směrnice.
2. Ministři budou podporovat výměnu informací mezi státy Visegrádské skupiny o stavu implementace

předvstupní podpory ze strany EU, finančních příspěvků vlád a jiných dárců a/nebo finančních institucí
s důrazem na programy ISPA a Phare.

3. Ministři vypracují společné stanovisko pro Summit Rio+10 o udržitelném rozvoji s využitím národních
strategií udržitelného rozvoje ze všech čtyř států Visegrádské skupiny (V4-států), zvažujíce ochotu
UNDP pomoci v tomto procesu.

4. Ministři podpoří úsilí zaměřené na udržitelný rozvoj přeshraničních regionů a jejich řízení vycházející
z environmentálně šetrných strategií.

5. Ministři dále podpoří myšlenku realizace společných aktivit založených na implementaci směrnic na
ochranu přírody, zřizujících síť Natura 2000. Ministři zváží možnosti vypracovat projekty v oblasti
ochrany přírody v rámci národního programu Phare, se stejným obsahem v každém státě, zaměřené na
implementaci požadavků Natura 2000. Jedním z výsledků může být vybudování společného
informačního systému ochrany přírody v chráněných oblastech zemí V4.

6. Ministři podporují záměr vytvořit společnou mapu ekologických sítí ve státech V4. Ke spoluúčasti na tomto
projektu budou přizvány také Ukrajina a Chorvatsko.



7. Ministři podporují a souhlasí s vypracováním společného rámcového programu pro životní prostředí.
8. Ministři podpoří další posílení dvoustranné a mnohostranné spolupráce v rámci harmonizovaných

rozvojových projektů splňujících zvláštní požadavky regionu V4.
9. Ministři podpoří koordinované předkládání finančních požadavků s cílem lépe reagovat na společné

environmentální požadavky, zejména vzhledem k činnostem financovaným Evropskou unií.
10. Pro výměnu informací a zkušeností konkretizovanou v předchozích odstavcích jako základní nástroj

předpokládají zasedání skupin expertů.
11. Ministři budou úzce spolupracovat v procesu začleňování environmentálních otázek do ostatních

resortních politik. Těmto otázkám bude nutno věnovat mnohem větší pozornost ze strany vládních
orgánů. Principy udržitelného rozvoje je třeba prezentovat jasným způsobem, mají-li být přijaty.

12. Zástupci ze všech relevantních resortů budou ministerstvy životního prostředí přizváni, aby se připojili
k činnostem orgánů ochrany životního prostředí (v závislosti na úkolech jednotlivých resortů ve
visegrádských státech) s cílem usnadnit začlenění environmentálního myšlení do dotyčných jiných
oblastí.

13. Ministři podpoří společné činnosti zaměřené na předcházení chemickému znečišťování různými
prostředky, při zapojení více resortů k zajištění integrované prevence škodlivých účinků chemických
látek.

14. Ministři souhlasí s výměnou informací a se zdokonalením stávajících ekonomických nástrojů politiky
životního prostředí a se souběžným vypracováním nástrojů nových (např. systémy poplatků, daní,
odvodů a jiných plateb pro ochranu životního prostředí, tzv. pružné mechanismy pro snížení
znečišťování ovzduší atd.).

15. Ministři podpoří činnosti týkající se výměny informa-cí a zkušeností v oblasti environmentálního účetnictví
vzhledem k připravenosti států V4 implementovat mezinárodně normalizované systémy účetnictví.

16. Ministři prodiskutovali a dohodli se na možných námětech pro kapitolu Životní prostředí celkového
pracovního plánu států V4.

17. Ministři se dohodli na vydávání environmentálního zpravodaje V4 (V4 Environmental Newsletter) pro
každou následující schůzku; tento úkol provede vždy hostitelská země.

18. Ministři uznávají úlohu Regionálního střediska pro životní prostředí (REC) v podpoře spolupráce mezi
vládami, orgány místní správy, podnikatelskou sférou a nevládními organizacemi ve státech V4.

19. Ministři oceňují usnadňující roli REC v environmentálním dialogu mezi různými zainteresovanými aktéry
na národní úrovni a rovněž v mezinárodním kontextu ve státech V4.

20. Ministři podporují budoucí spolupráci států V4 s REC v kontextu jeho poslání.
21. Ministři doporučují iniciativu REC „Sustainability Award” ke zvážení na zasedání předsedů vlád

(premiérů) států V4.
22. V průběhu 17. zasedání Mezinárodního panelu o klimatické změně (IPCC), konané v Nairobi 4. až 6.

dubna 2001, státy V4 předložily své stanovisko k současnému vývoji mezinárodních jednání o plnění
závazků vyplývajících z Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů. Ministři vyjadřují svou
podporu úsilí dalších evropských států pokračovat v implementaci Rámcové úmluvy OSN o změně
klimatu a Kjótského protokolu.

Ministři životního prostředí přijali pozvání českého ministra Miloše Kužvarta k účasti na 6. schůzce
ministrů životního prostředí států Visegrádské skupiny, která se uskuteční ve dnech 30. až 31. srpna 2001
v Olomouci.

Společné prohlášení států V4 ke Kjótském protokolu
Státy V4 si plně uvědomují svou sdílenou odpovědnost za udržitelný rozvoj naší planety, i když podíl

států V4 na celosvětových emisích je malý.
Státy V4 jsou připraveny pokračovat v implementaci těch opatření, která by zajistila pokračování

trendů z posledních let ve snižování vnitrostátních emisí. Státy V4 jsou také připraveny při tomto úsilí
dále spolupracovat se všemi státy, které jsou stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a
Kjótského protokolu.

Státy V4 jsou si vědomy, že pokud všechny ostatní rozvinuté státy budou ochotny pokračovat
v jednáních, a podle posledních reakcí z celého světa je to velmi pravděpodobné, bude možné, aby
Kjótský protokol nabyl účinnosti v r. 2002, při příležitosti Světového summitu o udržitelném rozvoji
Rio+10.

Kromě toho, státy V4, spolu se všemi státy chápajícími vážnost situace, se spoluúčastní dalších
mezinárodních jednáních o těchto problémech, v souladu s jejich vlastními podmínkami, přičemž budou
připraveny\ ratifikovat Kjótský protokol v r. 2002.

(z oficiálního prohlášení)

Ministr životního prostředí Keňské republiky v České republice
Návštěva keňského ministra Francise Mwanzia Nyenzeho se uskutečnila ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2001

na základě pozvání ministra Miloše Kužvarta. Ministra Nyenzeho doprovázel Leonard N. Ngaithe,



velvyslanec Keňské republiky se sídlem v Haagu, jeho manželka Susan Ngaithe, Kinuthia Mbugua, zástupce
tajemníka sekretariátu pro životní prostředí a Kihumba Njugana, asistent ředitele odboru Ministerstva
životního prostředí a přírodních zdrojů. Ministr Nyenze je zároveň prezidentem pátého zasedání
Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti; do této funkce byl zvolen na zasedání
v keňském hlavním městě Nairobi v květnu roku 2000 na období dvou let, tj. do doby šestého zasedání
Konference smluvních stran v roce 2002 v nizozemském Haagu.

Pracovní náplň návštěvy byla soustředěna do dvou dnů – 24. a 25. května 2001. První den dopoledne byl
věnován setkání s členy Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti, který byl ustaven při
Ministerstvu životního prostředí v r. 1997 jako meziresortní orgán, jehož součástí je vědecký poradní sbor,
zabývající se řešením odborných otázek a složený ze zástupců odborných institucí a vysokých škol. Jednání
se zúčastnil náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ing. Josef Běle, CSc., a náměstkyně
ministra – ředitelka sekce zahraničních vazeb Ing. Martina Motlová. Náměstek Běle, který je zároveň
předsedou Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti, přednesl úvodní referát, v němž stručně
shrnul historii a důvody přijetí Úmluvy, zajišťování plnění úkolů z ní vyplývajících v České republice,
charakterizoval páté zasedání smluvních stran a připomněl důležitost Celoevropské strategie biologické a
krajinné rozmanitosti pro plnění této významné globální Úmluvy na evropském kontinentu. Na zasedání byla
presentována první zpráva České republiky o naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti a ministru
Nyenzemu byl předán její první tištěný výtisk v angličtině. Diskuse byla zaměřena na praktické otázky
naplňování Úmluvy a vystoupilo v ní několik členů vědeckého poradního sboru i vlastního výboru. Zasedání
se uskutečnilo přesně jeden rok po podpisu Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti Českou
republikou (24. 5. 2000, Nairobi). Stalo se zároveň příspěvkem k Mezinárodnímu dni biologické
rozmanitosti, který připadá na 22. květen, tj. den, kdy byl v Nairobi v r. 1992 dopracován text Úmluvy o
biologické rozmanitosti.

V odpoledních hodinách se uskutečnila návštěva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti Jíloviště - Strnady, kde se ministr Nyenze s doprovodem seznámil s činností ústavu, strukturou a
složením lesů v ČR, naplňováním závěrů z evropských ministerských konferencí o ochraně lesů v ČR a
řešením úkolů spojených se zalesňováním.

Následovala návštěva spalovny odpadů v Praze – Malešicích, kde byl ministr vedením závodu
informován o principech provozu, hlavních technických parametrech a závěrem seznámen s některými
provozními zařízeními.

První den jednání ukončila pracovní večeře s ministrem životního prostředí M. Kužvartem.
Druhý den byl zahájen prohlídkou cementárny v Mokré u Brna. Diskutován byl vliv provozu cementárny

na životní prostředí a zejména možnosti využívání odpadů; ministra zajímalo především využívání ojetých
pneumatik.

Větší část dne pak byla věnována návštěvě Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava.
Započala přivítáním na radnici v Mikulově, za účasti zástupců okresního úřadu, města Mikulova a města
Lednice, které zakončilo setkání s novináři. Ministr a doprovod se poté seznámil s expozicí Správy CHKO
Pálava, navštívil vybrané přírodní lokality a závěrem i lednicko – valtický areál, zahrnutý do světového
seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Návštěvy keňské delegace bylo využito rovněž k projednání možností zapojení do projektů v rámci
zahraniční rozvojové pomoci, poskytované Českou republikou, a to zejména se zaměřením na zpracování
odpadů.

Ministr Nyenze projevil zájem o spolupráci s Českou republikou ve využití zkušeností českých expertů při
zalesňování (v souvislosti s nízkou lesnatostí Keni, která dosahuje necelá 3 %, a snahou o její zvýšení na
cca 10 %), při využití a zpracování komunálních odpadů (především pro hlavní město Nairobi s přibližně
2 miliony obyvatel, kde je tento problém dosud neřešen) a při průmyslovém využití odpadů, zejména ojetých
pneumatik.

Ing. Milena Roudná, CSc.,
odbor globálních vztahů MŽP


