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AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI

Před pár dny tomu bylo právě 10 let, kdy 
se konala v Praze významná celoevropská 
akce věnovaná ochraně přírody - Konfe-
rence o divočině a rozsáhlých územích pří-
rodních stanovišť. Z pohledu environmen-
tálních agend to byl zásadní počin v rámci 
našeho tehdejšího předsednictví Evropské 
unii. Není tedy náhodou, že úvodní řeč 
konference patřila Václavu Havlovi, který 
zasedl za předsednický stůl spolu s teh-
dejším ministrem životního prostředí Ladi-
slavem Mikem. Asi je dobré též připome-
nout, že konference se konala pár dnů po 
ustanovení nové Fišerovy úřednické vlády 
a že podíl na přípravě nepochybně patří 
i dalším lidem z MŽP kolem předchozího 
ministra Martina Bursíka. 
Výsledkem jednání tohoto shromáždění 
okolo 250 účastníků ze 40 zemí, zástupců 
vládních struktur, ochranářských institucí, 

nevládních organizací, vysokých škol, ale 
i  různorodých dalších zainteresovaných, 
je dokument „Poselství from Prague”. Cíle 
konference byly a) zvýšit profil divočiny 
a divokých oblastí v Evropě, b) doporu-
čit program na ochranu a obnovy těchto 
oblastí a c) a vytvořit přátelství těchto 
zájmových skupin na základě dohody pro 
implementaci této strategie.
Dokument definuje divočinu i divoké ob-
lasti a zároveň akcentuje jejich význam 
v civilizovaném evropském prostoru. Z do-
kumentu lze citovat i důležité východisko 
politické: „Význam divokých oblastí je čím 
dál více ceněn, což bylo zaznamenáno ve 
zprávě Evropského parlamentu o divoči-
nách v Evropě, přijaté 538 hlasy poslanců 
dne 19. února 2009, kteří volají po zdoko-
nalení ochrany divokých oblastí pomocí 
vhodných opatření zahrnujících mapová-

ní, výzkum a rostoucího povědomí, spolu 
s poskytováním adekvátního financování 
k jejich realizaci.”
Poselství na prvním místě zdůrazňuje 
nezbytnou pan-evropskou koordinaci na 
všech možných úrovních, zejména v po-
stupech „výrobních sektorů” jako jsou 
zemědělství, lesnictví či rybářství. Nej-
významnější částí dokumentu je soubor 
24 doporučení a opatření „co je potřeba 
udělat”. Ta se týkají především rozvoje 
příslušných politik, vytváření povědomí, 
dalších pracovních a informačních potřeb, 
jakož i podpůrných kapacit. K tomu, jak 
jsou naplňována opatření vizionářského 
Poselství z Prahy, se budeme v časopise 
nepochybně vracet.
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